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RESUMO 

 

 

Objetivou-se explorar as relações entre os fatores socioeconômico-demográficos e a 

condição de saúde de crianças cujos pais foram infectados por HIV/AIDS ou faleceram por 

esta condição, em cidades do Estado do Ceará e Salvador, Bahia; explorar as relações entre as 

cidades de Fortaleza e Salvador por meio da Análise de Correspondência Múltipla. Realizou-

se um estudo transversal, multicêntrico, exploratório, em serviços de referência para 

HIV/AIDS no Estado do Ceará e na cidade de Salvador. A população do estudo foi composta 

de adultos que responderam a um questionário estruturado sobre crianças menores de 13 anos, 

de ambos os sexos, cujos pais foram infectados pelo HIV/AIDS, no período de junho de 2008 

a março de 2009. O recrutamento dos participantes deu-se a partir dos ambulatórios, setor de 

internação ou na entrega de medicamentos para AIDS dos serviços de saúde de referência. 

Realizou-se Análise de Correspondência Múltipla utilizando o software SPAD (Portable 

Système pour l'Analyse des données). Esta análise permite identificar as relações entre um 

grande número de variáveis simultaneamente. A proporção de crianças infectadas pelo HIV 

em Fortaleza foi de 14,2%, sendo que 61,4% (27/44) destas já tinham o diagnóstico de AIDS. 

Salvador apresentou 34,7% de crianças infectadas e 95,4% (83/87) já apresentavam a doença. 

Na Análise de Correspondência Múltipla visualizou-se em Fortaleza: crianças em que pai e 

mãe estavam infectados (39,2%), cuidadas por mãe e parentes (54,8%), com rendimento 

familiar entre 1 a 3 salários mínimos (55,1%), chefes de família com até 3 anos de estudo 

(29,2%), classe socioeconômica B (4,7%), crianças com indicador idade-escola adequado e 

que dividiam o quarto com mais de 4 pessoas (5,8%). Em Salvador foram identificadas 

crianças em que a mãe estava infectada e o pai sem informação (53,8%), mães com idade 

entre 35 anos e mais (39,6%), órfãs de pai (11,3%), grau de instrução do chefe da família 

entre 4 a 7 anos de estudo (48,4%) e classe socioeconômica C (35,0%), crianças entre 8 a 12 

anos de idade (57,8%), apresentavam o indicador idade-escola como não adequado e estado 

de saúde considerado excelente (60,7%). Os fatores mais importantes que emergiram do 

estudo foram município e status sorológico da criança. Estas duas variáveis ativas 

representaram 75,3% da variância. Os resultados descreveram o complexo de variáveis 

socioeconômicas intimamente associadas com estas famílias e as complexas e múltiplas 

epidemias de HIV, discriminação e pobreza associada às famílias afetadas pela AIDS. 
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ABSTRACT 

 

 

This study explores the relationships among demographic, socioeconomic and health 

status of children and adolescents whose parents were HIV positive or died due to the 

condition in the State of Ceará and Salvador, Bahia; Explore the relationships among the 

cities of Fortaleza and Salvador through the multiple correspondence analysis. We conducted 

a cross-sectional, multicenter, exploratory study, in reference services for HIV / AIDS in the 

State of Ceará and the city of Salvador. The study population consisted of HIV+ adults who 

answered a structured questionnaire about children under 13 years of both sexes, whose 

parents were HIV / AIDS in the period June 2008 to March 2009. Recruitment of participants 

took place in the outpatient clinic, in the hospital, or during the delivery of drugs for AIDS. 

We used Multiple Correspondence Analysis (MCA), as implemented in the software SPAD 

(Portable Système pour l'Analyse des données). This analysis enabled us to identify 

relationships among a large number of variables simultaneously. The proportion of HIV-

infected children in Fortaleza was 14.2%, and 61.4% (27/44) of these had progressed to 

AIDS. In Salvador 34.7% of children were HIV+ and 95% (83/87) were diagnosed with 

AIDS.  In multiple correspondence analysis visualized in Fortaleza: mother and father HIV+ 

(39.2%), children cared for by the mother and by relatives (54.8%), family income between 1 

to 3 minimum salaries (55.1%), head of the family with up to three years of education 

(29.2%), socioeconomic class B (4.7%), children with age-appropriate academic year and 

sharing a room with more than 4 people (5.8%). In Salvador there were children that the 

mother was infected and no information about the dad (53.8%), mothers aged 35 years and 

older (39.6%), orphaned of father (11.3%), education of the head of the family between 4-7 

years of education (48.4%) and socioeconomic class C (35.0%), children between 8-12 years 

of age (57.8%), children with non age-appropriate academic year and health status as 

excellent (60.7%). The most important factors that emerged from the study were city and 

serostatus of the child.  These two active variables accounted for 75.3% of the variance. 

Results described the complex of socioeconomic variables closely associated with these 

families, and the complex and multiple epidemics of HIV, discrimination and poverty 

associated with these AIDS affected families.  

KEY WORD: HIV/AIDS; vulnerability; HIV-infected children; poverty and HIV. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A epidemia de HIV/AIDS obrigou a sociedade a refletir e a construir novas 

formas de pensar o comportamento humano, a sexualidade, a cultura das sociedades e de 

respeitar os direitos sociais e a diversidade humana. 

Este estudo fez parte de um Projeto intitulado “Violência estrutural e qualidade de 

vida de crianças e adolescentes vivendo ou convivendo com pais com HIV/AIDS em áreas do 

Nordeste Brasileiro
1
” a partir da chamada para seleção de pesquisas epidemiológicas em 

DST/HIV/AIDS na região Nordeste e inicialmente foi financiado pelo Programa Nacional de 

DST e AIDS do Ministério da Saúde, atualmente denominado Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais. O objetivo era responder alguns questionamentos, como por exemplo, como 

vivem os filhos de pais infectados e quanto à infecção pelo HIV contribui para a 

vulnerabilidade social, programática e individual dessas crianças (AYRES et al., 2003).  

Para a elaboração deste trabalho foram selecionados dados que abrangem 

características sociodemográficas, econômicas e de saúde da população de crianças, cujos pais 

foram infectados com o HIV ou já se encontravam doentes ou falecidos por AIDS. Dentre 

este universo, encontravam-se crianças infectadas pela transmissão vertical, assim como 

crianças afetadas ou aquelas sem infecção, mas que, de uma maneira ou de outra, ainda 

sofrem o estigma, a discriminação e todos os estressores causados pela convivência e a 

doença de um dos membros da família. 

Existem diferentes maneiras e diversas técnicas e modelagens estatísticas para se 

analisar os dados. A escolha da técnica a ser utilizada vai depender do tipo de dado que foi 

coletado e das diferentes formas de análise para apresentação dos dados. A grande quantidade 

de variáveis desse estudo foi um dos motivos para a escolha da técnica estatística de Análise 

Múltipla de Correspondência que permitiu analisar e explorar uma grande quantidade de 

dados simultaneamente.  

Este trabalho foi dividido em três capítulos:  

                                                           
1 Projeto “Violência estrutural e qualidade de vida de crianças e adolescentes vivendo ou convivendo com pais 

com HIV/AIDS em áreas do Nordeste Brasileiro”. Número da convocatória 2/2006. Número do Projeto: CSV 

194/07 (2033 junto à FCPC); início em 30/01/2008. 
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No primeiro capítulo encontra-se a introdução onde foi descrito o panorama do 

quadro atual da epidemia do HIV/AIDS da população em geral seguida da revisão de 

literatura e fundamentação teórica sobre alguns temas que ainda hoje geram inúmeros 

problemas às famílias e às crianças/adolescentes infectadas ou não pelo vírus HIV, buscando 

situar o leitor da problemática da infecção nesta população, bem como justificar a realização 

deste estudo. 

O segundo capítulo apresenta os objetivos, a metodologia, os resultados e a 

discussão geral dos dados obtidos no projeto de pesquisa realizada entre junho de 2008 e 

março de 2009, mediante um questionário sobre as características sociodemográficass, 

econômicas e de saúde de crianças atendidas na capital cearense e em duas cidades do interior 

do Estado do Ceará (Sobral e Juazeiro do Norte) e na cidade de Salvador.  

No terceiro capítulo estão inseridos os dois primeiros artigos relativos à Tese e 

enviados à Revista AIDS Care
2
. O primeiro artigo foi publicado em março de 2011, intitulado 

“Disparities in mother-to-child transmission in Northeast Brazil: regional failures 

within successful country programs”. O segundo artigo enviado no dia 21 de abril de 2012 

para a mesma revista, intitulado “Sociodemographic factors and health in a population of 

children living in families infected with HIV in Fortaleza and Salvador, Brazil”, 

apresentam o texto na íntegra, introdução, objetivos, material e métodos, resultados, discussão 

e conclusões. 

Os artigos aqui reunidos têm o objetivo de contribuir para o melhor entendimento 

dos estudos realizados com famílias infectadas e afetadas pelo HIV/AIDS onde ainda estão 

presentes situações de extrema pobreza, estigma social, discriminação e tantos outros 

problemas relacionados como fatores estressores para as crianças que convivem com pais 

infectados pelo HIV/AIDS. Dessa forma, busca-se colaborar com a implementação de ações 

de prevenção, diagnóstico e tratamento adequado no esforço de reduzir a vulnerabilidade à 

infecção do HIV e adoecimento por AIDS em crianças e adolescentes. 

 

 

                                                           
2
 AIDS Care - Qualis B1, Medicina 1, de acordo com as normas do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas. 
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Capítulo I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em mais de trinta anos de epidemia global é notório reconhecer o impacto 

ocasionado pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), direta e indiretamente, na vida 

das pessoas e de suas famílias. Por outro lado, ao longo da última década, a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) com a evolução do diagnóstico e utilização de tratamento 

com antirretrovirais, passou de um agravo altamente letal para uma enfermidade crônica 

(SEIDL et al., 2005).  

O número estimado de pessoas vivendo com HIV em todo o planeta para 2010 foi 

de aproximadamente 34.0 milhões variando de 31.6 – 35.2 milhões. A resposta global da 

UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) para a infecção do HIV nos 

últimos 10 anos tem sido extraordinária, os números revelam que a incidência da infecção 

pelo HIV declinou mais de 25% entre 2001 e 2009 em 33 países e a prevalência do HIV entre 

as mulheres grávidas atendidas em clínicas de pré-natal também declinou em 25% ou mais em 

7 países (WHO/UNAIDS/UNICEF, 2011). 

Foram estimados 2.7 milhões (2.400.000 – 2.900.000) de pessoas com novas 

infecções em 2010, sendo 390.000 (340.000 – 450.000) crianças do total de pessoas vivendo 

com HIV. Com o resultado dos esforços, o número anual de óbitos por AIDS em todo o 

mundo decresceu de 2.2 milhões em 2005 para uma estimativa de 1.8 milhões em 2010 

(WHO/UNAIDS/UNICEF, 2011). 

Ao longo dos últimos dez anos, a transmissão vertical do HIV vem sendo 

eliminada nos países desenvolvidos tais como Europa Ocidental, Estados Unidos da América 

e Japão (MOFENSON, 2003). Ao mesmo tempo tem sido enormemente implementados 

programas de prevenção materno-infantil na África e em países em desenvolvimento. 

A infecção por HIV ainda causa um profundo impacto tanto para as pessoas 

infectadas quanto para suas famílias, considerando que muitos adultos infectados convivem 

em seus lares com crianças e adolescentes, que se tornam dependentes e vulneráveis ao efeito 

da doença, assim como das condições sociais a que são submetidas em consequência da 
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limitação dos recursos financeiros, sociais e emocionais (SCHUSTER et al., 2000; 

LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010; YATES;CHANDAN e LIM AH 

KEN, 2010). 

Em diversos estudos realizados com famílias afetadas pelo HIV/AIDS foram 

relatados que situação de pobreza, estigma, discriminação, dificuldade em manter residência 

fixa, problemas de saúde dos pais foram relacionados como fatores estressores para as 

crianças que convivem com pais infectados pelo HIV/AIDS (BOGART et al., 2008; 

LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010), assim como esses fatores também 

podem tornar a família mais vulnerável (BOGART et al., 2008). 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1. A Expansão da Epidemia de AIDS entre as Mulheres 

 

 

Mundialmente, as mulheres representam 50% (48-53%) da população em maiores 

de 15 anos de idade vivendo com HIV em 2010, segundo estimativas da UNAIDS 

(WHO/UNAIDS/UNICEF, 2011) e essa proporção varia consideravelmente em países em 

desenvolvimento. A África Subsaariana é a região mais afetada do planeta, destaca-se com 

1.4 vezes mais mulheres adultas do que homens em 2010, constituindo 59% (56 – 63%) dos 

adultos vivendo com HIV. O Caribe é outra região onde o número de mulheres foi superior 

aos homens entre os adultos infectados em 2010, representando 53% (47 – 61%). Isto pode 

ser explicado pela ocorrência de um maior número de mulheres vivendo com HIV no Haiti, 

país com a maior epidemia da região do Caribe (WHO/UNAIDS/UNICEF, 2011). Na África 

do Sul, Zâmbia e Zimbabwe, mulheres jovens, entre 15 a 24 anos de idade, têm entre três a 

seis vezes mais chances de se infectar do que homens da mesma faixa etária. Na América 

Latina essa população representa um terço e a maior frequência está em mulheres jovens 

(QUINN e OVERBAUGH, 2005). 

A feminização da epidemia trouxe como consequência o aumento da incidência de 

casos de AIDS em mulheres em todos os continentes e, por sua vez, o risco da transmissão 
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vertical do HIV com o elevado número de casos de AIDS em crianças em todo mundo, 

ocasionando consequências inevitáveis para toda a família (QUINN e OVERBAUGH, 2005; 

BRITO et al., 2006; BRASIL, 2010b; SANTOS et al., 2010).  

No Brasil, o quadro epidemiológico da AIDS tem sofrido mudanças ao longo das 

três últimas décadas, isto é desde a detecção dos primeiros casos da epidemia. Os números 

demonstram que a AIDS, apesar de concentrada em populações vulneráveis, está presente na 

população feminina. O número de casos de AIDS é maior entre os homens, porém essa 

diferença vem diminuindo ao longo dos anos. Observou-se que em 1985, a razão entre os 

sexos era de 27 homens para cada mulher, com queda de 1,4 casos para os dias atuais. De 

acordo com o último boletim epidemiológico do Departamento de DST, Aids e Hepatites 

Virais foram notificados 608.230 casos de AIDS acumulados de 1980 a junho de 2011, sendo 

210.538 (34,6%) em mulheres. A faixa etária de maior incidência foi a de 30 a 39 anos em 

ambos os sexos e na faixa etária de 13 a 19 anos há mais casos de AIDS entre as mulheres do 

que entre homens. Essa inversão aconteceu desde 1998, quando eram oito meninos para cada 

10 meninas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A taxa de prevalência da infecção pelo HIV no Brasil, na população de 15 a 49 

anos permanece estável em 0,6% desde 2004, sendo 0,4% entre as mulheres e 0,8% entre os 

homens e de 0,28% em mulheres entre 15 e 24 anos de idade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011). De acordo com o Boletim Epidemiológico do Departamento de DST, Aids e Hepatites 

Virais, observa-se uma tendência de aumento na prevalência da infecção pelo HIV em 

pessoas jovens. As taxas de incidência de AIDS na população de 15 a 24 anos em 2010 foi de 

2,0 para homens e de 1,6 para cada 100 mil habitantes em mulheres, constatando a redução na 

proporção de casos entre homens e mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A região Nordeste registrou 78.686 (12,9%) casos de AIDS e taxa de incidência 

de 12,6 para cada 100.000 habitantes em 2010. Embora apresente percentuais menores do que 

as outras regiões, a epidemia continua em expansão. O Estado do Ceará possui 12.936 casos e 

taxa de incidência de 11,1 para cada 100 mil habitantes e o Estado da Bahia registrou 19.290 

casos e taxa de incidência de 12,0 para cada 100 mil habitantes no mesmo período.  Fortaleza 

e Salvador as capitais desses Estados, apresentaram taxa de incidência de 14,2 e 12,4 para 

cada 100.000 habitantes, respectivamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

A tendência geral da mortalidade por AIDS acompanhou a tendência da 

incidência registrando um declínio nas regiões Sul e Sudeste e crescimento nas regiões Norte 
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e Nordeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). O Brasil acumulou até junho de 2011, de 

acordo com o Boletim Epidemiológico, 241.469 óbitos por AIDS. A Região Nordeste, no 

mesmo período acumulou 26.172 (10,8%) dos óbitos do país, sendo 3.653 no Ceará e 6.967 

na Bahia. O crescimento de casos e da mortalidade por AIDS registrado no Brasil ocorre por 

conta dos diferentes perfis e da heterogeneidade regional que se observa em relação à 

distribuição de melhores serviços de saúde na Região Sul e precários no Nordeste 

(GRANGEIRO;ESCUDER e DE CASTILHO, 2010), região menos favorecida e com 

indivíduos com estratos socioeconômicos menos favorecidos, caracterizando que quanto 

menor a renda, menor será a chance de receber atendimento (BASTOS e SZWARCWALD, 

2000). 

A feminização da epidemia no Brasil se mostra associada à pauperização, 

disseminando-se entre a população de menor renda e escolaridade, com a interiorização dos 

casos de AIDS, cada vez mais, em municípios com menos de 50 mil habitantes e áreas 

periféricas dos centros urbanos (BASTOS e SZWARCWALD, 2000). A principal forma de 

transmissão é a sexual, sendo 73,8% no sexo masculino e 94,0% no sexo feminino em 2009 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Em relação aos determinantes sociais da vulnerabilidade feminina ao HIV-1 estão 

incluídos entre outros: as desigualdades de gênero, a pobreza, as normas culturais e sexuais, 

ao baixo grau de instrução e violência. Também foi constatado que as mulheres são mais 

suscetíveis ao HIV-1 por causa de mudanças hormonais, flora microbiana vaginal e uma 

maior prevalência de doenças sexualmente transmissíveis (QUINN e OVERBAUGH, 2005).  

 

 

2.2. A Transmissão Vertical do HIV 

 

 

A expansão da epidemia de AIDS na população feminina ocasionou a transmissão 

da infecção do HIV entre as crianças de todo mundo. Desde a descoberta do primeiro caso de 

AIDS em crianças no início dos anos 80, quase 90% dos casos de AIDS pediátrica ocorreram 

por transmissão materno-infantil (BRITO et al., 2006). 
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Nas duas primeiras décadas da epidemia, quando ainda não se dispunha de 

Terapia Antirretroviral (TARV) para a profilaxia, as taxas de transmissão vertical variavam 

entre 12 a 42% (SUCCI, 2007). Somente a partir de 1994, com o início das ações de 

prevenção e controle para a transmissão vertical do HIV é que se observou um notável 

declínio (RAMOS JR et al., 2007).  

A transmissão vertical do HIV pode ocorrer no período gestacional, durante o 

parto e após o parto através do aleitamento materno (CONNOR et al., 1994; MATIDA et al., 

2005). A maioria dos casos ocorre durante o trabalho de parto (60 – 65%), o restante ocorre 

durante a gestação (15 – 20%) e até 29% com aleitamento materno (MATIDA et al., 2005). 

As taxas de transmissão vertical do HIV antes das intervenções variavam entre 11 – 14% na 

Europa Ocidental, 20 – 28% nos Estados Unidos, 30 – 35% em alguns países Africanos e 13 – 

20% no Brasil, dependendo das práticas de aleitamento materno (MATIDA et al., 2005).   

Após os resultados dos estudos realizados nos Estados Unidos e França pelo 

Protocolo 076 do Pediatric AIDS Clinical Trials Group (PACTG) em 1994, concluíram-se 

que a transmissão mãe-filho poderia ser reduzida em 67,5% com a administração de 

Zidovudina (AZT) à mãe durante a gravidez, com início na 14ª semana gestacional, durante o 

trabalho de parto, nas primeiras 24 horas do nascimento e à criança até seis semanas de vida, 

além da interrupção do aleitamento materno (CONNOR et al., 1994). Todas estas medidas 

profiláticas, acrescidas do acompanhamento pré-natal, resultaram no declínio das taxas de 

transmissão perinatal para 4% a 6% (WADE et al., 1998; STIEHM et al., 1999). 

No Brasil, essas intervenções tiveram início a partir de 1995 com a 

disponibilização do AZT gratuitamente a todas as mulheres grávidas no pré-natal e parto, 

reduzindo as taxas de transmissão vertical para 5 a 7% em diversas regiões do Brasil (SUCCI, 

2007) e menores que 2% naquelas que adicionaram outros regimes terapêuticos combinados, 

implementação da testagem anti-HIV no pré-natal com aconselhamento e contraindicação do 

aleitamento materno (SUCCI, 2007). 

As medidas profiláticas só foram amplamente efetivadas em todas as regiões do 

Brasil a partir do ano 2000, entretanto as taxas de transmissão vertical variaram em cada 

região do país, sendo maiores nas regiões Norte (15%) e Nordeste (11%) por apresentarem as 

menores proporções de terapia antirretroviral durante a gestação e parto (RAMOS JR et al., 

2007; SUCCI, 2007).  
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Em 2003 foi implantado no Brasil o Projeto Nascer – Maternidade com a 

finalidade de fortalecimento das estratégias de controle e prevenção da transmissão vertical do 

HIV e da sífilis congênita no Brasil. O objetivo era minimizar as oportunidades perdidas no 

pré-natal e identificar precocemente a infecção do HIV nas parturientes, por meio de teste 

rápido, para aplicação das intervenções profiláticas durante o parto em todas as maternidades 

do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios brasileiros (RAMOS JR et al., 2007; 

SANTOS et al., 2010). 

A taxa de incidência dos casos de AIDS em menores de cinco anos no Brasil vem 

reduzindo desde a implantação das medidas profiláticas. Em 2002, as taxas de incidência de 

casos de AIDS nessa faixa etária foram de 6,2 para cada 100 mil habitantes e, em 2009, essa 

taxa caiu para 3,0 por cada 100 mil habitantes. Essa queda nas taxas no país resultou do 

decréscimo ocorrido nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, uma vez que as gestantes dessas 

regiões tiveram uma melhor assistência no pré-natal e no parto do que as gestantes assistidas 

nas regiões Norte e Nordeste onde as taxas de incidência foram maiores (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011). Em 2010, as taxas registradas no Nordeste foram de 3,4 para cada 100 mil 

habitantes, no Estado do Ceará 3,1 e na Bahia 3,0 por 100 mil habitantes. 

Em 2004, foi conduzido um estudo multicêntrico do Ministério da Saúde pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria, onde a taxa de transmissão vertical do HIV no Brasil foi 

estimada em 6,8%, variando de 13,4% a 4,3% nas regiões Norte e Centro-Oeste, 

respectivamente. Ficou constatado que os serviços onde foram implantadas as medidas 

profiláticas preconizadas pelo Ministério da Saúde na rotina do pré-natal, as taxas caíram para 

menos de 2% na transmissão materno-infantil (MATIDA et al., 2005; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011). Isso evidencia as desigualdades das regiões em relação ao acesso, diagnóstico 

e tratamento do HIV/AIDS. 

No Brasil, entre 2000 e 2009 foram notificados 54.218 casos de gestantes 

infectadas pelo HIV, destes, 75,6% concentram-se nas regiões Sul e Sudeste. A Região Sul se 

destaca por apresentar as mais elevadas taxas de detecção do país, em média, 4,4 casos de 

HIV em gestantes para cada mil nascidos vivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), taxa duas 

vezes maior do que a observada no país. 

Recentes publicações evidenciaram um impacto surpreendente no 

desenvolvimento de novas drogas antirretrovirais como parte de um efetivo pacote de opções 

na prevenção da transmissão vertical do HIV (WHO/UNAIDS/UNICEF, 2011). Além disso, 
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investiu-se na melhoria do acesso à prevenção, testagem e aconselhamento, diagnóstico 

precoce em mulheres grávidas para receberem o regime efetivo da terapia antirretroviral 

contribuindo substancialmente para a redução da transmissão vertical do HIV em países em 

desenvolvimento (WHO/UNAIDS/UNICEF, 2011).  

Em 2001, na Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre 

AIDS, os governos nacionais lá representados, se comprometeram a reduzir o risco de 

infecção pelo HIV através da transmissão vertical em 50% até 2010, assegurando que 80% 

das mulheres grávidas que frequentarem o serviço de pré-natal tenham acesso aos serviços do 

programa de prevenção à transmissão vertical do HIV. Apesar dos progressos na prevenção 

da transmissão de mães para filhos, mais de 1.000 crianças em todo o mundo nasceram 

infectadas com o HIV a cada dia em 2007 (UNAIDS, 2009). 

Apesar de todos os avanços, muitas pessoas ainda estão adquirindo novas 

infecções pelo HIV, muitas pessoas estão adoecendo e muitas outras ainda continuam 

morrendo (WHO/UNAIDS/UNICEF, 2011). Em 2007, trinta e três por cento de mulheres 

grávidas infectadas pelo HIV, na região subsaariana da África, receberam tratamento 

antirretroviral para prevenção da transmissão vertical do HIV (MSELLATI, 2009). Isto 

representou um aumento de 3% em relação ao ano de 2003, embora o aumento desse 

percentual seja ainda dramaticamente baixo. 

A UNAIDS reconhecendo a necessidade urgente de reforçar as medidas de 

prevenção em toda população sob maior risco de infecção ao HIV, focadas no alcance do 

direito ao acesso universal à terapia antirretroviral, propôs como estratégia, fortalecer os 

vínculos entre a prevenção e o tratamento do HIV/AIDS, com o objetivo de eliminar as novas 

infecções em crianças e cuidar da saúde das mães para que elas permaneçam vivas. Dessa 

forma, em junho de 2011, a UNAIDS apresentou o Plano Global para o Desenvolvimento do 

Milênio, 2011 a 2015, onde entre as várias metas traçadas estão a prevenção da transmissão 

vertical do HIV e da mortalidade das mães infectadas pelo HIV: 1) reduzir o número de novas 

infecções entre crianças em 90%; 2) reduzir o número de óbitos maternos por AIDS em 50% 

(UNAIDS, 2010). 
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2.3. Impacto do HIV/AIDS nas Crianças, Adolescentes e Famílias 

 

 

O HIV/AIDS causa um profundo impacto nas crianças, famílias e comunidades 

atingidas (SCHUSTER et al., 2000). A taxa de mortalidade em adultos jovens conduz a 

problemas sociais e econômicos que aumentam com a gravidade e a duração da epidemia. O 

impacto do HIV/AIDS é agravado pelo fato de muitas famílias viverem em comunidades já 

desfavorecidas pela pobreza, pouca infraestrutura e acesso limitado aos serviços básicos 

(FOSTER e WILLIAMSON, 2000). 

Em famílias vivendo com HIV, muitas crianças e adolescentes podem ter mais de 

um membro da família infectado ou com outra incapacidade. Em um estudo, 42% das famílias 

referiram ter duas gerações infectadas pelo vírus (ANTLE et al., 2001). A presença da doença 

nos pais é um fator extremamente significante. Quando os pais começam a desenvolver os 

sintomas da AIDS, as crianças e os adolescentes, frequentemente, assumem novas 

responsabilidades que incluem tarefas domésticas como cozinhar, limpar a casa, lavar roupas, 

dar medicação, acompanhar os pais no tratamento e atividades como os cuidados de outras 

crianças menores (FOSTER e WILLIAMSON, 2000). Outro fator impactante, tanto para as 

crianças e adolescentes infectadas, quanto para as afetadas pelo HIV/AIDS, diz respeito à 

frequência escolar, que por muitas vezes é interrompida, quer seja pela falta de dinheiro da 

família ou pelos efeitos da própria doença nas crianças e adolescentes. Torna-se necessário 

investigar os impactos, tanto negativos como positivos, em relação aos cuidados com a 

criança, as necessidades delas e as formas com as quais os cuidadores poderão fazer para 

minimizar a interrupção escolar. 

A orfandade em crianças e adolescentes esta associada à infecção pelo HIV/AIDS. 

Até pouco tempo, não se sabia o número de crianças órfãs, nem globais e nem nacionalmente, 

afetadas pela AIDS (FOSTER e WILLIAMSON, 2000). Estudos mostram que em alguns 

países, 25% de crianças nascidas de mães saudáveis, poderiam ter pelo menos, um dos pais 

infectados pelo HIV até o seu quinto aniversário. Na Tailândia, para cada criança órfã de mãe 

por AIDS, existiam 12 crianças vivendo com mães infectadas pelo HIV/AIDS. No Brasil, 

para cada criança órfã de mãe por AIDS, existiam três crianças com mãe vivendo com AIDS e 

12 com mães vivendo com a infecção por HIV (FOSTER e WILLIAMSON, 2000). Nos 
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países africanos, é cada vez mais comum a prática do pré-planejamento da morte, como forma 

de assegurar os cuidados necessários aos filhos depois da sua morte. 

Com o atual aumento da expectativa de vida dos pais e dos próprios filhos 

infectados (cronicidade da doença), a revelação do diagnóstico de HIV/AIDS tornou-se um 

desafio, considerando os aspectos psicossociais envolvidos (WIENER et al., 2007). Nessa 

perspectiva, torna-se extremamente difícil os pais revelarem o seu status sorológico aos 

filhos, bem como, no caso em que os filhos também foram infectados pelo vírus. Ainda mais 

complexo é a criança/adolescente tomar conhecimento da sua infecção através de pessoas fora 

do seu círculo familiar. Na prática, isso se reflete normalmente na demora da revelação da 

infecção (BROWN e LOURIE, 2000; FOSTER e WILLIAMSON, 2000; SEIDL et al., 2005; 

LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010; SCHAURICH, 2011) (WIENER 

et al., 2007).  

A figura 1 representa alguns dos problemas vivenciados por crianças em que as 

famílias são afetadas pelo HIV/AIDS, onde se evidenciam os transtornos e desordens 

psicossociais e econômicos causados pela infecção do HIV nos chefes de famílias (FOSTER e 

WILLIAMSON, 2000).  

Nessa perspectiva, com o agravamento da doença, as crianças ocupam os lugares 

de prestadores dos cuidados, tanto com os pais quanto com os irmãos menores. Com a morte 

de um dos pais, essas crianças enfrentam o sofrimento psicológico e socioeconômico tais 

como a discriminação, o estigma, o preconceito, o abandono escolar, alimentação inadequada, 

redução do acesso aos serviços de saúde, exploração do trabalho infantil e sexual, aumentando 

dessa forma, a vulnerabilidade individual, social e programática (FOSTER e WILLIAMSON, 

2000).  
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Figura 1. Problemas enfrentados entre crianças, adolescentes e famílias afetadas por 

HIV/AIDS
3
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3 Figura adaptada do Foster & Williamson (2000) no artigo “A review of current literature on the impact of 

HIV/AIDS on children in sub-Saharan Africa”. 

 



33 

 

2.4 Pobreza, Desigualdades em HIV/AIDS 

 

 

O fator econômico é considerado um dos aspectos cruciais para determinar a 

resposta da família, não só para fornecer cuidados para os órfãos, mas para a estruturação 

familiar. O cuidado com as crianças afetadas pelo HIV/AIDS constitui-se um grave problema 

nos países em desenvolvimento porque isso recai, geralmente, sobre as pessoas mais pobres 

no seio das comunidades, em especial, as mulheres. No Quênia, a maioria das famílias que 

concordaram em adotar crianças órfãs estava vivendo abaixo da linha da pobreza. Muitas 

vezes, a morte de um pai dentro de uma casa tem consequências econômicas profundas para 

as crianças por causa das despesas com o tratamento, funeral, a perda da renda do pai e da 

habitação (FOSTER e WILLIAMSON, 2000). 

Em todo o mundo, em nações desenvolvidas e em desenvolvimento, a pobreza é 

considerada a maior barreira para a prevenção e o tratamento das infecções pelo HIV 

(BROWN e LOURIE, 2000). Na Austrália, um estudo realizado por Ezzy, Grubb & 

McConachy (1998) referiu uma severa pressão financeira na maioria dos participantes e quase 

metade estavam vivendo abaixo da linha da pobreza. 

Na última década foram documentados fatores estruturais que facilitam a 

transmissão do HIV agrupados em três categorias distintas, mas interconectadas: 1) 

(sub)desenvolvimento econômico e pobreza; 2) mobilidade, incluindo migração, trabalho 

sazonal e convulsão social em razão de guerras e de instabilidade política, que interagem 

frequentemente com a pobreza, condicionando a vulnerabilidade relacionada ao HIV/AIDS; 

3) desigualdades de gênero, que também interagem com a pobreza e crescente feminização da 

pobreza, colocando as mulheres em situações de vulnerabilidade acentuada à infecção pelo 

HIV (PARKER e CAMARGO JR, 2000).  

A desigualdade na distribuição de renda e bens de consumo tem sido tipificada 

por crescente polarização entre ricos e pobres, onde os ricos tornam-se cada vez mais ricos e 

os pobres cada vez mais pobres, dessa forma a classe média vem gradativamente 

desaparecendo. Esta polarização, por sua vez, tem sido associada ao crescimento significativo 

da miséria (extrema pobreza, definida como pessoas que ganham menos que 50% da renda 

que definiria o nível de pobreza em dada sociedade), em todos os países ou em qualquer parte 
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do mundo (PARKER e CAMARGO JR, 2000). Portanto, pobreza e desigualdade estão 

intimamente ligadas. 

O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, apresenta importantes 

disparidades sociais, econômicas e demográficas em sua população. Portanto, é de se esperar 

que tais disparidades se reflitam, também, na forma da disseminação do HIV. Dessa forma, o 

Brasil possui populações diferentes, com características diferentes, ainda que no mesmo 

território e, diferentes vulnerabilidades à infecção pelo HIV e AIDS (PARKER e DE 

CAMARGO JR, 2000). As diferenças entre as regiões do Brasil contribuem com a extrema 

desigualdade socioeconômica e ausência ou insuficiência de suportes, tais como: educação de 

boa qualidade, oferta adequada de assistência à saúde, moradia e transporte, podendo 

influenciar nas formas de transmissão do HIV para as populações vulneráveis. 

Essas disparidades também foram evidenciadas nos dados apresentados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde os indicadores sociodemográficos 

e de saúde apontam as múltiplas realidades sociais presentes no país e contribuem para a 

formulação de políticas e programas que visam à melhoria das assimetrias em saúde, em 

conformidade com as diferenças demográficas, epidemiológicas e socioeconômicas que 

caracterizam o país (IBGE, 2009). 

Em um estudo ecológico realizado entre municípios do Brasil foram identificadas 

desigualdades existentes na implantação da resposta ao HIV e na presença de situações que 

podem favorecer magnitudes e tendências específicas de ocorrência da AIDS, permitindo a 

identificação de um conjunto de municípios que devem ser considerados prioritários para as 

políticas de saúde. Também foram evidenciadas desigualdades no acesso aos serviços de 

saúde e nas formas de adoecer e morrer entre os municípios (GRANGEIRO;ESCUDER e DE 

CASTILHO, 2010). 

Nesse mesmo estudo, as desigualdades no Brasil foram visualizadas na 

distribuição espacial, onde se observou nas regiões Norte e Nordeste, epidemias em 

crescimento e uma baixa capacidade de resposta à infecção do HIV/AIDS, enquanto que nas 

regiões Sudeste e Sul, considerados os maiores centros urbanos do país, apresentaram 

epidemias sob maior controle. Isto pode ser explicado pela própria organização do SUS, que 

nessas regiões concentra uma maior capacidade de serviços, principalmente os de média e alta 

complexidade (GRANGEIRO;ESCUDER e DE CASTILHO, 2010). 
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2.5 Vulnerabilidade e HIV/AIDS 

 

 

O curso da epidemia de AIDS na década de 80 foi marcado pelos grupos rotulados 

como "grupos de risco", em especial os gays, que devido ao seu estilo de vida, eram mais 

susceptíveis à infecção pelo HIV. Estes grupos propuseram uma mudança de comportamento 

e incorporaram novas práticas de prevenção, como a estratégia de redução de risco, onde tinha 

por base, a difusão universal da informação, o controle dos bancos de sangue, o estímulo ao 

uso do preservativo e de sexo mais seguro. A partir dessas mudanças, surgiu um novo 

conceito como resposta a epidemia da AIDS, denominado “comportamento de risco”, ou seja, 

“qualquer pessoa poderia adotar um comportamento de risco e se expor ao vírus”. Dessa 

forma, a responsabilidade pela infecção ao vírus passou a ser atribuída unicamente ao 

indivíduo que não aderiu ao comportamento seguro (AYRES et al., 2006).  

Por outro lado, no início da década de 90, com a mudança do perfil da epidemia 

de AIDS afetada pelos grupos sociais menos favorecidos, entre eles, as mulheres, motivou um 

grupo de pesquisadores a propor um novo instrumento para tentar compreender e intervir 

sobre a epidemia de AIDS, na análise da “vulnerabilidade” da infecção do HIV e AIDS 

(MANN;TARANTOLA e NETTER, 1992; AYRES et al., 2006).  

Segundo AYRES et al. (2006), a noção de vulnerabilidade parte do pressuposto 

de que a chance de se expor ao vírus não depende apenas do risco individual, mas também de 

um conjunto de aspectos coletivos, contextuais e sociais que acarretam uma maior 

susceptibilidade à infecção do HIV.  As análises da vulnerabilidade integram três eixos de 

compreensão dos aspectos das vidas das pessoas, de comunidades ou de Nações, o que as 

tornam mais ou menos susceptíveis à infecção pelo HIV ou o adoecimento e morte por AIDS.  

De acordo com AYRES et al. (1999); (AYRES et al., 2006) a vulnerabilidade 

individual ocorre quando determinados comportamentos e atitudes do indivíduo criam uma 

maior oportunidade à infecção e/ou adoecimento, além de considerar a correlação existente 

entre a percepção que os indivíduos têm acerca do HIV/AIDS e o poder de transformação 

desses comportamentos e atitudes. A vulnerabilidade social refere-se ao acesso à informação, 

ao conteúdo e a qualidade dessa informação, aos aspectos sociopolíticos e culturais, as 

condições de bem-estar social e cidadania, atitudes diante da sexualidade, crenças religiosas, 

pobreza, entre outros. A vulnerabilidade programática se refere à quanto os serviços de 
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educação, saúde e outros estão propiciando para que os contextos desfavoráveis sejam 

percebidos e superados por indivíduos e grupos sociais. Portanto, o diagnóstico de 

vulnerabilidade, deve sempre considerar a relação entre os sujeitos e seus contextos sociais, 

seja pelo grau de comprometimento governamental com as questões relacionadas à epidemia, 

ações preventivas e educacionais propostas pelos governantes, recursos de investimento e 

financiamento para a prevenção e assistência, continuidade e sustentabilidade das ações e 

políticas públicas (AYRES et al., 2006). 

O Quadro 1 apresenta uma síntese dos elementos a ser considerados nas análises 

de vulnerabilidade em suas três dimensões por Ayres et al. (2006). 

 

 

Quadro 1. Aspectos a serem considerados nas três dimensões das análises de vulnerabilidade. 

Individual Social Programático

Valores Normas sociais Compromisso político dos governos

Interesses Referências culturais Definição de políticas específicas

Crenças Relações de gênero Planejamento e avaliação das políticas

Credos Relações de raça/etnia Participação social no planejamento e avaliação

Desejos Relações entre gerações Recursos humanos e materiais para as políticas

Conhecimentos Normas e crenças religiosas Governabilidade

Atitudes Estigma e discriminação Controle social

Comportamentos Emprego Sustentabilidade política, institucional e material da política

Relações familiares Salários Articulação multissetorial das ações

Relações de amizade suporte social Atividades intersetoriais

Relações afetivo-sexuais Acesso a saúde Organização do setor saúde

Relações profissionais Acesso a educação Acesso aos serviços

Situação material Acesso a justiça Qualidade dos serviços

Situação psico-social Acesso a lazer, cultura e esporte Integralidade da atenção

Situação física Acesso a mídia Equidade das ações

Redes e suportes sociais Liberdade de pensamento e expressão Equipes multidisciplinares

Participação política Enfoques interdisciplinares

Cidadania Integração entre prevenção, promção e assistência

Preparo tecnocientífico dos profissionais e equipes

Compromisso e responsabilidade dos profissionais

Respeito, proteção e promoção de direitos humanos

Participação comunitária na gestão dos serviços

Planejamento, supervisão e avaliação dos serviços

Responsabilidade social e jurídica dos serviços

Adaptado de Ayres, 2006  

 

 

Nessa perspectiva, a vulnerabilidade individual em crianças com HIV/AIDS pode 

estar relacionado a diversos fatores tais como o desconhecimento do diagnóstico de 

soropositividade ao HIV, onde a maioria das crianças não entende o porquê das visitas 

periódicas ao hospital, a medicação utilizada sistematicamente, realizações de exames clínico-

laboratoriais o que as torna mais vulneráveis à progressão da doença e desenvolvimento das 



37 

 

infecções oportunistas (SEIDL et al., 2005; SCHAURICH;MEDEIROS e MOTTA, 2007). 

Adiciona-se a isso, a capacidade e limitação das crianças por não conhecer seu diagnóstico, 

apresentar pouca compreensão em relação à doença e não poder modificar seu 

comportamento e atitude no seu dia a dia. 

Quanto à vulnerabilidade social das crianças com AIDS, três aspectos estão 

presentes: a necessidade e dependência do cuidador na administração do medicamento, 

acompanhamento ao serviço de saúde; o sistema educacional tais como creches e escolas; e as 

condições de pauperização e escolaridade da criança e do cuidador 

(SCHAURICH;MEDEIROS e MOTTA, 2007). Em relação à vulnerabilidade programática da 

criança, o mesmo autor refere que deve ser considerada a reestruturação das políticas 

governamentais com a manutenção da distribuição dos antirretrovirais, ampliação de 

investimentos na área de prevenção, assistência e educação referente à AIDS. 

Nos últimos cinco anos, houve importantes mudanças no modo como os 

profissionais e formuladores de políticas conceituaram a vulnerabilidade da criança no 

contexto de HIV/AIDS. Nesse contexto, foi visto que a pobreza intensifica o impacto do 

HIV/AIDS na vida das crianças e também que a AIDS está empobrecendo a população 

(YATES;CHANDAN e LIM AH KEN, 2010).  
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Capítulo II 

 

 

3 . OBJETIVOS  

 

 

GERAL 

 

 

Explorar as relações entre os fatores socioeconômico-demográficos e a condição 

de saúde de crianças cujos pais foram infectados por HIV/AIDS ou faleceram por esta 

condição, em cidades do Estado do Ceará e Salvador, Bahia. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

1. Investigar o perfil epidemiológico da família e das crianças das cidades de 

Juazeiro do Norte, Sobral, Fortaleza e Salvador, cujos pais foram infectados por HIV/AIDS 

ou faleceram por esta condição; 

2. Explorar as relações entre os fatores socioeconômico-demográficos e 

condições de saúde na população de crianças entre as cidades de Fortaleza e Salvador, por 

meio da Análise de Correspondência Múltipla. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

 

Realizou-se um estudo transversal, multicêntrico, exploratório, em serviços de 

referência e Organizações Não Governamentais (ONGS) para HIV/AIDS no Estado do Ceará 

e na cidade de Salvador – Bahia em crianças cujos pais foram infectados pelo HIV/AIDS ou 

faleceram por esta condição.  

 

 

4.2 Locais do Estudo 

 

 

Foram selecionados para esse estudo cinco serviços de referência para HIV/AIDS 

e duas casas de apoio, sendo quatro serviços no Estado do Ceará e um na Bahia, distribuídos 

da seguinte forma: um na cidade de Juazeiro do Norte, um em Sobral e dois em Fortaleza; um 

serviço de referência e duas casas de apoio em Salvador. Os locais foram: o ambulatório de 

infectologia em Juazeiro do Norte, centro de infectologia em Sobral, Hospital São José e 

Hospital Geral de Fortaleza na cidade de Fortaleza, Centro de Referência em AIDS do Estado 

da Bahia (CREAIDS), Casa de Apoio e Assistência ao Portador do HIV (CAASAH) e Creche 

Conceição Macedo em Salvador. Estes locais foram selecionados por representarem 

importantes serviços para o cuidado da população do estudo. 

A região Nordeste em 2010 apresentou uma população de aproximadamente 52 

milhões de habitantes e é composta por nove estados brasileiros. Segundo o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento do Brasil (PNUD) o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do Nordeste é um dos piores do Brasil (PNUD, 2010), isso é explicado na 

geografia econômica do Brasil, onde a produção, atividade econômica e renda ainda estão 

muito mais concentradas nas regiões Sudeste e Sul.  
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

referida para o Estado do Ceará em 2010 foi de 8.180.087 habitantes, sendo Juazeiro do 

Norte, localizada na região do Cariri, a maior cidade e com a maior população 244.701 

habitantes, Sobral com 181.010 habitantes, a segunda maior cidade situada na região Norte do 

Estado e Fortaleza com 2.315.116 habitantes a capital do Estado. O Estado da Bahia 

apresentou 13.633.969 habitantes e Salvador, a capital do Estado, 2.480.790 habitantes no 

mesmo ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Contudo, ainda são encontradas grandes disparidades sociais e econômicas no 

Brasil. Essas diferenças entre os estados brasileiros são bastante perceptíveis, e por esta razão, 

o país apresenta realidades distintas em seu território, o que torna difícil classificar o país com 

um único Índice de Desenvolvimento Humano. 

 

 

4.3 População de Estudo 
 

 

A população do estudo foi composta de 716 adultos que responderam a um 

questionário estruturado sobre crianças menores de 13 anos, de ambos os sexos, cujos pais 

foram infectados pelo HIV/AIDS, no período de junho de 2008 a março de 2009.  

Neste estudo empregou-se como definição de “crianças” a nomenclatura descrita 

pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, utilizada para 

definir a idade dos indivíduos comprometidos pela infecção pelo HIV/AIDS e amplamente 

divulgada nos boletins epidemiológicos. Assim, para criança será referido àquele menor de 

treze anos (< 13 anos = criança). 

O recrutamento dos participantes deu-se a partir dos ambulatórios, setor de 

internação ou na entrega de medicamentos para AIDS dos serviços de saúde selecionados para 

este estudo. 

Todo adulto que compareceu aos serviços selecionados foi perguntado sobre a 

existência de crianças ou adolescentes residindo com pai ou mãe infectados por HIV/AIDS ou 

que tinham falecido pela doença. Em caso afirmativo, estes foram convidados a responder o 

questionário e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A, 

B). 
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4.3.1 Tamanho da Amostra 

 

 

A amostra obtida foi intencional e não probabilística e, decorreu das dificuldades 

de acesso aos respondentes e ausência de informações atualizadas nos serviços sobre o 

quantitativo desta população do estudo. Entretanto, o tamanho desta amostra considerou 

alguns parâmetros. 

Foram notificados até 2005, no SINAN, 1.782 e 2.105 casos de adultos entre 

homens e mulheres no Ceará e Bahia. Considerando-se que cerca de 50% dos adultos 

heterossexuais estariam vivos até 2008 e teriam, em média, duas crianças (a taxa de 

fecundidade pode ser um pouco maior, porém considerou-se menor por tratar-se de indivíduos 

infectados por HIV). Estimou-se que seria possível alcançar uma amostra de 316 adultos para 

o Ceará e 325 para a Bahia (poder=80%; prevalência do fenômeno a ser estudado=50%; 

significância=95%; erro=5%). Tendo em vista o número relativamente pequeno de crianças, 

todos os adultos que compareceram aos serviços e referiram ser pai ou mãe e ter criança em 

sua residência, concordaram em participar e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) fizeram parte desta amostra. 

 

4.3.2 Critérios de Inclusão 
 

 

A amostra do estudo foi composta de: 

 Adultos que compareceram aos serviços selecionados e referiram ter crianças 

em sua residência com pai, mãe ou ambos infectados por HIV/AIDS; 

 Aceitar as condições para participar do estudo, que inclui responder a um 

questionário estruturado; 

 Aceitar assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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4.4 Coleta de Dados 
 

As informações das crianças foram coletadas através de um questionário 

estruturado aplicado ao adulto (pai, mãe ou responsável pela criança) no período de junho de 

2008 a março de 2009. Um questionário aplicado em Ruanda
4
 para avaliar a qualidade de vida 

em crianças órfãs de pais que morreram por AIDS (EISER e MORSE, 2001a; b) foi traduzido 

para o português e adaptado excluindo e incluindo questões com objetivo de se adequarem à 

realidade brasileira. O questionário é composto de questões fechadas (APÊNDICE A). O 

objetivo é captar uma variedade de efeitos associados ao status sorológico positivo de HIV de 

crianças e daqueles que vivem em lares com pais positivos ou que faleceram por esta 

condição. 

O questionário foi composto de vários blocos com questões: 1) socioeconômico-

demográficas da família e das crianças (idade, sexo, condições de moradia, escolaridade e 

acesso à educação; renda familiar e fontes de renda, auxílios governamentais, etc); 2) 

condições de saúde (alimentação, doenças atuais e anteriores, capacidade funcional, sequelas); 

3) Autoavaliação de capacidade de cuidar da casa e dos outros moradores; 4) Saúde 

psicológica (depressão, estresse, ansiedade, autoestima, perda de ente querido); 5) Apoio 

social, material e habilidades (apoio de familiares, amigos, vizinhos, redes de apoio, apoio de 

organizações governamentais e não governamentais), porém só fizeram parte da análise deste 

estudo os blocos de 1 a 3. 

Para iniciar a aplicação do questionário foram realizados treinamentos com os 

pesquisadores de cada serviço, juntamente com o técnico responsável pela conferência no 

preenchimento das fichas de cada município. Após a conferência dos dados, as fichas eram 

digitadas no software Epi-Info, versão 6.04 de Atlanta, USA. Os questionários dos municípios 

de Juazeiro do Norte e Sobral foram digitados em Fortaleza e o de Salvador foi digitado por 

um técnico no Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia. 

O acesso aos respondentes ocorreu a partir desses adultos que tinham consultas 

agendadas nos ambulatórios ou no setor de internação ou na entrega de medicamento, dos 

serviços de saúde de referência para HIV/AIDS selecionados nesses municípios. Para aplicar 

o questionário foram seguidos alguns critérios: 

                                                           
4
 Os pesquisadores agradecem a Lisanne Brown e Carl Kendall, da Tulane University por cederem o instrumento 

de pesquisa. 
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1. Perguntou-se ao responsável pela criança sua disposição em participar do 

estudo e, aos que consentiram participar foi aplicado o questionário e assinado o TCLE; 

2. No caso do respondente ter em casa mais de uma criança menor de 13 anos, 

foram colhidas as informações da criança de maior idade, dentro do limite da faixa etária 

escolhida, por se entender que esta havia convivido por mais tempo com os pais 

soropositivos; 

Os entrevistadores permaneceram nos ambulatórios e clínicas por um período de 3 

a 4 meses, tempo médio para o retorno do indivíduo à consulta seguinte, segundo 

recomendações para terapia antirretroviral em adultos infectados pelo HIV (BRASIL, 2010a).  

 

 

4.4.1 Limitações 

 

 

A coleta de dados em Juazeiro do Norte teve início em julho de 2008 logo após o 

treinamento com a pessoa responsável pelas entrevistas e finalizou em janeiro de 2009. Nesse 

período apenas 29 adultos foram entrevistados em decorrência do ambulatório só funcionar 

um dia na semana, além de ter somente um infectologista para atender todas as doenças 

infecciosas, esse fato fez com que não tivesse um número maior de participantes. Em Sobral a 

coleta de dados ocorreu dentro do prazo esperado, apesar do atraso para a liberação da 

pesquisa pelo Comitê de Ética de Sobral. Em Salvador também houve atraso na coleta dos 

dados devido à reforma ocorrida em um dos locais de atendimento, dessa forma o tamanho da 

amostra ficou aquém do desejado. 

Foi introduzida uma nova variável, na folha de rosto do questionário, sobre o 

“conhecimento da sorologia” entre os participantes da família. Isso ocorreu logo após o 

término da coleta dos dados em Fortaleza, onde foram obtidas apenas informações em Sobral, 

Juazeiro do Norte e em Salvador. Este fato inviabilizou a comparação dos dados entre o 

município de Fortaleza com os demais. Por este motivo, essa variável não fará parte da análise 

dos dados. 
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4.5 Descrição das Variáveis 
 

 

Na primeira folha, antecedendo o questionário, foram realizadas perguntas sobre a 

família que convive com a criança. As variáveis a serem descritas nesse estudo foram: grau de 

parentesco, sexo, idade, escolaridade, sorologia e situação atual dos membros da família. A 

finalidade era ter um perfil dessas famílias, saber quantos componentes tem cada família, 

quantos estão infectados e como vivem. 

Na etapa seguinte, para a descrição do perfil epidemiológico a partir do 

questionário, as variáveis utilizadas foram agrupadas em: 1) caracterização dos domicílios de 

crianças: tipo de domicílio, nº de moradores, nº de cômodos, fonte de iluminação e água, 

situação dos banheiros no domicílio; 2) perfil sóciodemográfico da criança: grupo etário, 

frequentar escola, sexo, sorologia da mãe, pai e criança; 3) caracterização da saúde da criança: 

nº de refeições por dia, sorologia, estado atual de saúde física, presença de AIDS, situação 

atual do pai e mãe. 

Para fins de classificação econômica das famílias, utilizou-se o Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB) que divide os grupos populacionais em classes A1, 

A2, B1, B2, C1, C2, D e E, de acordo com a presença e quantidade de alguns itens 

domiciliares de conforto e grau de escolaridade do chefe da família para diferenciar a 

população das diversas regiões brasileiras (BRASIL., 2008). Neste estudo, as classes A, B e C 

resultaram do agrupamento de A1 e A2; B1 e B2; C1 e C2, respectivamente. 

As faixas etárias das crianças foram agrupadas em categorias de 0 a 2 anos, 3 a 7 

anos e 8 a 12 anos, pois deste modo permitirá avaliar a implementação das medidas 

profiláticas para a redução da transmissão vertical ao longo do tempo, ou seja, as crianças 

menores de 2 anos de idade deveriam ter menor risco de infecção por transmissão mãe-filho 

do que as crianças entre 8 a12 anos, tendo em conta que a implantação das medidas 

profiláticas nas duas capitais ocorreram a partir do ano 2000 (BRASIL, 2010b) (RAMOS JR 

et al., 2007). 

Criou-se uma variável denominada “infecção dos pais” a partir do que foi referido 

pelo respondente sobre a sorologia do pai e da mãe da criança. 

Para realizar análise multivariada e Análise de Correspondência Múltipla (ACM), 

a partir do banco deste estudo, foram selecionadas algumas variáveis de crianças menores de 
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13 anos de Fortaleza e Salvador que foram recategorizadas em dicotômicas e, assim, criado 

um novo banco.  

As variáveis para a ACM foram definidas como “ilustrativas e ativas”. As 

variáveis “ativas” foram: Sorologia para o HIV da criança com a finalidade de identificar a 

magnitude da infecção do HIV/AIDS na população do estudo, e Município, categorizada em 

Fortaleza e Salvador. Estas variáveis foram identificadas como de interesse central por 

permitir discriminar possíveis diferenças entre as regiões quanto às características 

demográficas, socioeconômicas e condições de saúde das crianças. 

As “ilustrativas”, foram agrupadas em dois níveis: 1) demográficas e 

socioeconômicas, entre elas: sexo da criança; grupo etário da criança; adequação idade-

escola; grupo etário da mãe; critério Brasil de classificação; escolaridade do chefe da família 

em anos de estudo; renda familiar em salários mínimos do Brasil; auxílio do governo (bolsa 

família); número de pessoas que compartilham o quarto com a criança; compartilhamento de 

rede ou colchão da criança; 2) Condição da saúde da criança: criança com AIDS; estado de 

saúde física da criança; número de refeições ao dia; criança ficou sem se alimentar para que 

os irmãos se alimentassem; situação do pai e da mãe (vivos e mortos); quem cuida da criança; 

sorologia do pai e da mãe da criança (mãe e pai HIV+; mãe HIV+ e pai HIV-; mãe HIV+ e 

pai desconhecido, mãe HIV- e pai desconhecido). 

 

 

4.6 Análise Estatística 
 

 

A análise dos dados foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa foram 

realizadas análises exploratórias das características demográficas, socioeconômicas e 

condições de saúde dos familiares das crianças. Foram calculadas taxas considerando a idade 

estratificada no tempo para o início da implantação das medidas profiláticas para prevenção 

da transmissão vertical do HIV, por sexo, por situação atual (vivo ou morto). 

Realizaram-se análises exploratórias por meio de distribuições de frequências 

bivariadas para caracterizar a população do estudo e identificar as possíveis diferenças 

proporcionais entre as características observadas, mediante aplicação do Teste do Qui-

quadrado de Pearson ou o Exato de Fischer (quando necessário), ao nível de 5% de 
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significância estatística (α<0,05). Foram realizadas algumas análises bivariadas para sorologia 

e faixa etária das crianças.  

Utilizou-se o Teste do Qui-quadrado para comparar proporções de crianças HIV 

positivas de Fortaleza e Sobral e estratificadas por idade. Os dados utilizados nesse estudo 

foram digitados no Epi-Info, versão 6.04 e exportados para o programa estatístico STATA 

v.11 (Stata Corp, College Station, Tex). 

Na segunda etapa foi utilizado o banco de dados de crianças menores de 13 anos 

de Fortaleza e Salvador para aprofundar as análises exploratórias entre as características 

socioeconômico-demográficas, condições de saúde das crianças e soropositividade para 

comparar possíveis diferenças nas proporções dos respectivos municípios. Para isso, 

empregou-se a técnica de análise multivariada denominada Análise de Correspondência 

Múltipla, utilizando programa SPAD – Système Portable pour l’Analyse dês Données. Esta 

análise possibilitou identificar as possíveis relações existentes entre um grande número de 

variáveis e respectivas categorias simultaneamente. 

A ACM é uma ferramenta muito útil para a análise exploratória das relações em 

grandes tabelas de contingência. É especialmente indicada para descrever matrizes com 

grande volume de dados estruturados em categorias. Além disso, permite a visualização 

gráfica das relações entre as categorias das variáveis de interesse, possibilita a construção de 

hipóteses a respeito das associações entre algumas variáveis independentes (ilustrativas) e o 

desfecho (ativa). Entretanto, as hipóteses não podem ser verificadas com o uso da ACM, pois 

se trata de uma técnica descritiva e não permite inferências, isto é, não se pode calcular a 

significância estatística das associações presumidas (CARVALHO e STRUCHINER, 1992; 

GREENACRE, 2002; ARANHA et al., 2004; BATISTA;ESCUDER e PEREIRA, 2004; 

PANAGIOTAKOS e PITSAVOS, 2004; GREENACRE e PARDO, 2005; 2006; 

MOTA;VASCONCELOS e ASSIS, 2007; 2008; GREENACRE, 2010; SOURIAL et al., 

2010).  

A métrica utilizada no estudo para análise das relações entre as variáveis foi de 

similaridade das características observadas entre as regiões e a condição sorológica da 

criança. Na representação gráfica foram agrupadas as modalidades comuns que apresentaram 

as menores distâncias Chi-quadrado (χ
2
). 

O cálculo da distância χ
2 

é ponderado pelo inverso do “peso” de cada modalidade 

e cresce em função da proporção de indivíduos que apresentam uma e somente uma das 
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modalidades. É, também, uma medida inversamente proporcional a importância relativa de 

cada modalidade, ou seja, em modalidades comuns, a maioria dos indivíduos estarão 

próximos no espaço de representação dos eixos, o aumento das distâncias entre as 

modalidades representa aumento das diferenças entre os indivíduos e modalidades muito raras 

(pouco frequentes) implicam em maior distância de todas as outras modalidades 

(CARVALHO e STRUCHINER, 1992; GREENACRE, 2002; GREENACRE e PARDO, 

2005).  

A distância χ
2
 permite equilibrar diferentes unidades de medida, pois faz uso da 

propriedade de “equivalência distributiva”, a qual possibilita substituir duas linhas com o 

mesmo perfil por uma única linha, de peso igual a soma dos pesos, possibilitando agrupar um 

conjunto de características em um pequeno número de variáveis qualitativas relacionadas ao 

conjunto das variáveis selecionadas. 

Após o cálculo das distâncias χ
2
, é gerada uma matriz de correspondência, onde 

estão dispostas as distâncias entre as categorias através de linhas e colunas, sendo que a 

frequência relativa de cada categoria age simultaneamente, em função do perfil de linha e do 

“peso” de cada coluna no total de elementos da matriz. A distribuição dos pontos da matriz é 

projetada em planos, representados por meio do cálculo dos auto-vetores expresso no estudo 

através dos “auto-valores”. Assim, cada auto-vetor, representa um dos eixos no espaço 

multidimensional e respondem por uma percentagem da variância global da matriz. Os eixos 

são selecionados em função da sua capacidade de preservar ao máximo as relações entre as 

categorias das variáveis (CARVALHO e STRUCHINER, 1992; GREENACRE, 2002; 

ARANHA et al., 2004; MOTA;VASCONCELOS e ASSIS, 2007; 2008). 

Na representação do espaço, a seleção das variáveis assume um papel 

preponderante. Algumas categorias contribuem de forma diferenciada na definição dos eixos 

através do que denominamos de “contribuição absoluta” e variáveis “ativas”, pois se tratam 

de categorias correlacionadas com os eixos e entre si. As variáveis denominadas “ilustrativas” 

assumem um papel suplementar na definição dos eixos. Na ACM, o “cosseno quadrado” é um 

índice que permite analisar a qualidade da representação das modalidades sobre o eixo fatorial 

(GREENACRE, 2002; ARANHA et al., 2004; SOURIAL et al., 2010). 
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4.7 Aspectos Éticos 
 

O Projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital São José, Hospital Universitário Walter Cantídeo em Fortaleza (ANEXO C e D); 

Comitê de Ética em Pesquisa da SESAB em Salvador (ANEXO E). O questionário e o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram exclusivamente respondidos pelo 

responsável pela criança. Foram assegurados o sigilo, o anonimato e a confidencialidade das 

informações dos envolvidos na pesquisa e evitado qualquer tipo de constrangimento de 

acordo com a Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 Características das Crianças Menores de 13 anos dos Quatro 

Municípios 
 

 

Foram entrevistados 716 adultos entre pais, parentes ou cuidadores, que referiram 

crianças em sua residência e cuja mãe e/ou pai eram infectados pelo HIV ou tinham AIDS ou 

morrido desta doença. A partir da consulta ambulatorial nos centros de referência para HIV e 

AIDS, realizaram-se 311 entrevistas no município de Fortaleza, 125 em Sobral e 29 em 

Juazeiro do Norte, no período de junho a dezembro de 2008. Em Salvador ocorreram 251 

entrevistas nos centros de referência para HIV e AIDS e Casas de Apoio entre julho de 2008 a 

março de 2009.  

Um pouco mais da metade das crianças pertencia ao sexo feminino (52,0%), vinte 

e cinco por cento das crianças tinham idade inferior a cinco anos de idade, 50,0% 

apresentavam idade inferior a oito anos e 75,0% tinham até onze anos. A média de idade foi 

de 7,5 anos e (dp: 3,65 anos; amplitude: 0 a 12 anos). O grupo etário com maior frequência foi 

entre 8 e 12 anos (55,6%), no momento da coleta frequentavam a escola quase todos os dias 

da semana. A informação dada pelo entrevistado era que metade das crianças tinham pai e 

mãe infectados pelo HIV (Tabela 1). Cabe ressaltar que 41,6% dos entrevistados não sabiam a 

sorologia do parceiro, fato que pode sugerir ou ao desconhecimento do diagnóstico por parte 

do parceiro ou por querer manter em segredo o diagnóstico.  

A informação do óbito neste estudo foi relatada por um dos parceiros por ocasião 

da entrevista às mães e/ou pais infectados atendidos nos ambulatórios de HIV, sendo que 

12,7% das crianças eram órfãs de pai, 5,5% órfãs de mães e crianças que já haviam perdido o 

pai e a mãe foi de 0,6% (Tabela 1).  

Das 716 crianças representadas pelos adultos que concordaram em participar do 

estudo, 1,9% não viviam mais com as mães e 21,6% não viviam com seus pais porque os 

mesmos abandonaram a família (dados não apresentados na Tabela). 
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Tabela 1. Características das crianças em Juazeiro do Norte, Sobral, Fortaleza e Salvador, 

2008-2009. 

Variáveis 
N (%) 

Sexo da criança (716)     

Masculino 372 52,0 

Feminino 344 48,0 

Grupo etário (716)     

0-2 93 13,0 

3-7 225 31,4 

8-12 398 55,6 

Atualmente a criança frequenta a escola (705)*     

Sim 577 81,8 

Não 23 3,3 

Não se aplica
5
 105 14,9 

Número de dias por semana que frequenta a escola (705)*     

1 a 4 dias 10 1,4 

5 a 7 dias 574 81,4 

Não se aplica 121 17,2 

Sorologia da criança (716)     

Positiva 140 19,5 

Negativa 499 69,6 

Não fez 52 7,3 

Inconclusiva 25 3,5 

Sorologia dos pais da criança (418)*     

Mãe+ e pai+ 209 50,0 

Mãe+ e pai- 144 34,4 

Mãe- e pai + 65 15,6 

Mãe- e pai- 0 0,0 

Crianças órfãs pela AIDS  (668)*     

Mãe viva e Pai vivo 542 81,1 

Mãe viva e Pai morto 85 12,7 

Mãe morta e Pai vivo 37 5,5 

Mãe morta e Pai Morto 4 0,6 

Cuidador da criança (716)     

Mãe e irmãos 503 70,3 

Mãe, pai, irmãos 10 1,4 

Pai, irmãos e tios 30 4,2 

Avós 81 11,3 

Tios 31 4,3 

Vizinha, madrinha, mãe adotiva 45 6,3 

Instituição 16 2,2 

                                                           
5
 A categoria Não se aplica foi definida para crianças com idade correspondente a 0 - 6 anos, que ainda estão fora 

da faixa etária para frequentar escola e dessa forma, não podem ser classificados como analfabetos. 
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Variáveis 
N (%) 

* Excluídos os ignorados 

   

 

5.1.1 Perfil Sociodemográfico dos Chefes dos Domicílios 

 

 

Aproximadamente 65,2% dos chefes de família das crianças relataram ter 

estudado até o ensino fundamental incompleto, sendo que 8,2% nunca tinham estudado, oito 

por cento não possuíam rendimentos e 84,2% viviam com até três salários mínimos, 

pertenciam, predominantemente, às classes sociais mais baixas (D=52,7% e E=19,9%). 

Somente 20,4% das principais fontes de renda no domicílio foram geradas por um emprego 

formal com carteira assinada. Ressalta-se que 38,1% (273/716) dos lares recebiam algum tipo 

de auxílio do governo, aonde 66,2% dos auxílios vieram do Programa Bolsa Família (Tabela 

2). 

 

 

Tabela 2. Características socioeconômicas dos chefes dos domicílios das crianças em 

Juazeiro do Norte, Sobral, Fortaleza e Salvador. 2008-2009. 

Variáveis Socioeconômicas n (716) (%) 

Escolaridade do chefe no domicilio    

Analfabeto 59 8,2 

1ª a 3ª série do ensino fundamental 118 16,5 

4ª a 7ª série do ensino fundamental 290 40,5 

Fundamental (1º grau) completo 30 4,2 

Médio (2º grau) incompleto/completo 146 20,4 

Superior incompleto/completo 21 2,9 

Não sei/Não respondeu 52 7,2 

Rendimento familiar (em salários mínimos - SM)    

Sem Rendimento 57 8,0 

Menos de 1 SM 209 29,1 

De 1 a 3 SM 395 55,1 

4 e mais SM 23 3,2 

Não sei/Não respondeu 32 4,5 

Critério Brasil    

B/C 196 27,4 

D 377 52,7 

E 143 19,9 
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Variáveis Socioeconômicas n (716) (%) 

Principal fonte de renda no domicilio    

Ajuda de parentes/amigos 50 7,0 

Empregos de outros no lar 18 2,5 

Emprego informal (sem carteira)/biscate/bico 211 29,5 

Emprego formal (com carteira) 145 20,2 

Assistência do Governo 134 18,7 

Aluguel de imóveis/outros 133 18,7 

Dono de pequeno negócio 15 2,0 

Não sei/Não respondeu 10 1,4 

Auxílios que recebe do Governo (n=273)*   

Bolsa escola  79 28,9 

Bolsa família  181 66,3 

Cesta básica/outros 13 4,8 

*Excluídos os não informados 

   

 

Conforme a análise das crianças, cujos pais são portadores do HIV ou morreram 

pela AIDS, a Tabela 3 mostra que a maior parte das famílias das crianças referiu residir em 

casa ou apartamento (97,2%). A maioria dos respondentes referiu ter 1 a 3 (42,7%) ou 4 a 5 

(37,8%) moradores no domicílio da criança, mesmo sendo a maior parte, domicílios com 4 a 5 

cômodos (46,8%). Cabe ressaltar, que a melhoria das condições de moradia, onde os 

resultados mostraram um maior número de cômodos, maior nº de refeições e de não 

compartilhamento de colchões, pode estar sendo modificado por 12 crianças estarem 

residindo em uma instituição/casa de apoio a pessoas vivendo com HIV/AIDS, o que pode 

estar falseando a melhoria das condições das demais crianças. A grande maioria das 

residências tinha energia elétrica (98,2%), água por abastecimento público (89,5%), porém, 

mais de ¼ das famílias não tinha um banheiro completo dentro de casa (26,2%) (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Tabela 3. Características dos domicílios das crianças em Juazeiro do Norte, Sobral, Fortaleza 

e Salvador, 2008-2009. 

Variáveis 
N (716) % 

Tipo do domicilio     

Casa/apartamento 696 97,2 

Instituição
6
 12 1,7 

Outros 8 1,1 

Número de moradores no domicilio     

1 a 3 305 42,7 

4 a 5 271 37,8 

6 a 7 101 14,1 

8 a 10 39 5,4 

Número de cômodos no domicilio     

1 26 3,7 

2 a 3 153 21,6 

4 a 5  331 46,8 

5 ou mais 196 27,9 

Fonte de iluminação no domicilio     

Lâmpadas elétricas 703 98,2 

Lamparina/lampião de querosene/vela 13 1,8 

Fonte de água no domicilio     

Companhia de abastecimento 641 89,5 

Poço profundo-cacimba 56 7,8 

Outros (chafariz, açude/rio) 19 2,7 

Situação dos banheiros no domicilio     

Completo 493 68,9 

Incompleto 188 26,2 

Não possui 35 4,9 

 

 

A Tabela 4 apresenta os locais selecionados para as entrevistas, segundo a 

sorologia das crianças. O Hospital São José (HSJ) e Hospital Geral de Fortaleza (HGF), 

situados em Fortaleza e o CREAIDS em Salvador, são centros de referência para a assistência 

ao portador de HIV/AIDS. A CAASAH e a Creche Conceição Macedo são duas Organizações 

Não Governamentais na cidade de Salvador que cuidam de crianças e adultos portadores do 

vírus, que já desenvolveram alguma doença oportunista e perderam a referência familiar ou 

cuja relação familiar não teve continuidade. 

                                                           
6
 Não foram excluídas da análise as 12 crianças que referiram morar na Instituição. Cabe ressaltar, que estas 

crianças podem ter recebido melhores benefícios (refeições, não compartilhar cama, entre outros) do que as que 

referiram morar com a família, embora seja um percentual bem menor. 
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A soropositividade referida pelo responsável pela criança no HSJ foi de 16,4% 

para Fortaleza. Os ambulatórios de infectologia em Juazeiro do Norte e Sobral apresentaram 

soropositividade menor (4,2% e 8,0%) respectivamente, considerando que a amostra de 

Juazeiro foi abaixo do esperado. O CREAIDS, em salvador, apresentou 39,1% de crianças 

infectadas, porém, as casas de apoio CAASAH e Creche Conceição Macedo mostraram 

respectivamente, uma soropositividade de 29,8% e 62,5%. É importante registrar que o fato 

dessas casas de apoio acolher crianças vítimas de famílias com HIV/AIDS, pode ter sido um 

fator relevante para as elevadas proporções de crianças soropositivas em Salvador, fato este, 

que pode não ter ocorrido em Fortaleza, por não ter sido incluída casas de apoio no estudo 

(Tabela 4). 

No Brasil, apesar de todo o aparato técnico-científico atual para prevenir a 

infecção materno-infantil da AIDS e das políticas públicas de prevenção da transmissão 

materno-infantil, ainda se observam crianças menores de 13 anos sendo infectadas por 

transmissão vertical do HIV.  

 

 

Tabela 4 – Sorologia das crianças segundo os locais das entrevistas em Fortaleza, Juazeiro do 

Norte, Sobral e Salvador. 2008-2009. 

Locais do Estudo 
Sorologia Negativa Sorologia Positiva 

N % N % 

Fortaleza         

   HSJ 224 83,6 44 16,4 

   HGF 6 100,0 0 0,0 

Juazeiro do Norte         

   Ambulatório de Infectologia 23 95,8 1 4,2 

Sobral         

   Centro de Infectologia 92 92,0 8 8,0 

Salvador         

   CREAIDS 84 60,9 54 39,1 

   CAASAH 66 70,2 28 29,8 

   Creche Conceição Macedo 3 37,5 5 62,5 

Nota: Excluída a sorologia inconclusiva 
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5.2 Análise dos dados de Fortaleza e Salvador 

 

 

A partir desde ponto foi realizado um recorte, onde foram selecionadas 311 

crianças de Fortaleza e 251 de Salvador, totalizando 562 crianças, correspondendo a 55,3% e 

44,7%, respectivamente. Prosseguiu-se com a análise exploratória por meio da análise 

bivariada para verificar possíveis associações entre as variáveis e levantar algumas hipóteses 

que poderão ser testadas posteriormente. 

 

 

5.2.1 Características das Crianças de Fortaleza e Salvador 

 

 

Em Fortaleza, evidenciou-se uma possível associação entre a proporção de 

sorologia das crianças e pais infectados pelo vírus HIV (p=0,001), a presença da AIDS esteve 

associada em 61,4% das crianças positivas de Fortaleza (p=0,00). Por outro lado, Salvador 

apresentou maior proporção de mães positivas e pais sem informação e 95,4% das crianças 

infectadas já apresentavam AIDS. Salvador também apresentou diferença significativa entre a 

sorologia das crianças e o estado de saúde destas, onde a maior proporção foi referida como 

boa. Em Fortaleza 9,4% das crianças eram órfãs de mãe e 15,7% órfãs de pai, em Salvador 

essa proporção foi de 4,6% e 11,3%, respectivamente. Fortaleza e Salvador apresentaram 

maior proporção de crianças cuidadas pela mãe (p<0,001) (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Associação entre as condições de saúde e soropositividade de crianças cujos pais 

foram infectados por HIV/AIDS nas cidades de Fortaleza e Salvador (n=514). 2008-2009. 

Fatores de Saúde da Criança 

Fortaleza  Salvador  

Positiva Negativa Total Positiva Negativa Total 

n (%) n (%) (n=274) n (%) n (%) (n=240) 

Infecção dos pais p=0,001 p=0,745 

Mãe + e pai + 14 (36,8) 88 (39,6) 102 (39,2) 25 (34,2) 40 (32,8) 65 (33,4) 
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Fatores de Saúde da Criança 

Fortaleza  Salvador  

Positiva Negativa Total Positiva Negativa Total 

n (%) n (%) (n=274) n (%) n (%) (n=240) 

Mãe + e pai - 14 (36,8) 68 (30,6) 82 (31,5) 7 (9,6) 16 (13,1) 23 (11,8) 

Mãe + e pai sem inf 10 (26,3) 32 (14,4) 42 (16,2) 41 (56,2) 64 (52,5) 105 (53,8) 

Mãe - e pai + 0 (0,0) 34 (15,3) 34 (13,1) 0 (0,0) 2 (1,6) 2 (1,0) 

Presença de AIDS na criança p=0,000 p=0,000 

Sim 27 (61,4)  0 (0,0) 27 (10,5) 83 (95,4) 0 (0,0) 83 (34,9) 

Não 17 (38,6) 214 (100,0) 231 (89,5) 4 (4,6) 151(100,0)  155 (65,1) 

Estado de saúde física da 

criança p=0,165 p=0,000 

Excelente 10 (23,3) 78 (34,8) 88 (33,0) 15 (17,2) 129 (86,0) 144 (60,7) 

Bom 20 (46,5) 108 (48,2) 128 (47,9) 60 (69,0) 14 (9,3) 74 (31,2) 

Médio/ruim 13 (30,2) 38 (17,0) 51 (19,1) 12 (13,8) 7 (4,7) 19 (8,1) 

Número de refeições ao dia p=0,183 p=1,000 

< 3 2 (4,6) 3 (1,3) 5 (1,8) 2 (2,3) 5 (3,3) 7 (2,9) 

3 e mais 42 (95,4) 227 (98,7) 269 (98,2) 85 (97,7) 148 (96,7) 233 (97,1) 

Na última semana a criança 

ficou sem comer para que seus 

irmãos se alimentassem p=0,797 p=0,750 

Sim 4 (9,5) 27 (12,0) 31 (11,6) 3 (3,4) 7 (4,6) 10 (4,2) 

Não 38 (90,5) 199 (88,0) 237 (88,4) 84 (96,6) 144 (95,4) 228 (95,8) 

Situação da mãe p=0,000 p=0,210 

Viva 28 (66,7) 193 (95,5) 221 (90,6) 80 (93,0) 148 (96,7) 228 (95,4) 

Morta 14 (33,3) 9 (4,5) 23 (9,4) 6 (7,0) 5 (3,3) 11 (4,6) 

Situação do pai p=0,073 p=0,673 

Vivo 25 (73,5) 169 (86,2) 194 (84,3) 76 (87,4) 136 (89,5) 212 (88,7) 

Morto 9 (26,5) 27 (13,8) 36 (15,7) 11 (12,6) 16 (10,5) 27 (11,3) 

Cuidador da criança p=0,000 p=0,040 

Mãe 12 (27,3) 138 (60,0) 150 (54,8) 69 (79,3) 121 (79,1) 190 (79,2) 

Mãe e parentes 21 (47,7) 72 (31,3) 93 (33,9) 13 (14,9) 31 (20,3) 44 (18,3) 

Instituição/outros 11 (25,0) 20 (8,7) 31 (11,3) 5 (5,8) 1 (0,6) 6 (2,5) 

*Excluídas as crianças com sorologia inconclusiva         

 

 

5.2.2 Crianças e pais infectados pelo HIV/AIDS 

 

 

Um pouco mais da metade das crianças de Fortaleza pertencia ao sexo feminino e 

53,8% ao sexo masculino em Salvador. A média de idade nas duas cidades foi de 7,39; 

dp=±3,65 e amplitude de 0 a 12 anos de idade.  Em Fortaleza, 12,2% tinham entre 0 a 2 anos, 
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34,7% entre 3 a 7 e 53,1% entre 8 a 12 anos de idade. As mesmas faixas etárias em Salvador 

foram de 15,5%, 28,3% e 56,2%, respectivamente (Tabela 6). A proporção de crianças 

infectadas pelo HIV no município de Fortaleza foi de 14,2%, sendo que 61,4% (27/44) destas 

já tinham o diagnóstico de AIDS. Por outro lado, Salvador apresentou 34,7% de crianças 

infectadas e 95,4% (83/87) já apresentavam a doença. Foi observado que 35,7% das crianças 

de Fortaleza e 27,1% de Salvador apresentavam mãe e pai infectados pelo HIV ou já com 

AIDS; 32,8% das crianças em Fortaleza e 10,7% em Salvador tinham apenas a mãe infectada 

pelo HIV; em 14,2% e 42,6% das crianças a mãe era infectada e não se tinha informação do 

pai em Fortaleza e Salvador, respectivamente. Entretanto, em 11,9% e 1,2% das crianças de 

Fortaleza e Salvador apenas o pai era soropositivo (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Características demográficas e da infecção das crianças cujos pais foram infectados 

por HIV/AIDS nas cidades de Fortaleza e Salvador (n=562). 2008-2009. 

n (%) n (%)

Sexo

Masculino 155 49,8 135 53,8

Feminino 156 50,2 116 46,2

Idade da criança 

0 a 2 anos 38 12,2 39 15,5

3 a 7 anos 108 34,7 71 28,3

8 a 12 anos 165 53,1 141 56,2

Sorologia criança

Positiva 44 14,2 87 34,7

Negativa 230 74 153 61

Inconclusiva/não fez 37 11,9 10 4,4

Infecção dos pais 

Mãe + e pai + 111 35,7 68 27,1

Mãe + e pai - 102 32,8 27 10,8

Mãe + e pai sem inf 44 14,2 107 42,6

Mãe - e pai + 37 11,9 3 1,2

Sem informação 17 5,5 46 18,3

Idade da Mãe 

10 a 19 anos 10 3,4 6 2,9

20 a 34 anos 180 61,9 119 57,5

35 e mais 101 34,7 82 39,6

Nota: valor de p obtido pelo Teste Chi-quadrado de Pearson.

Variáveis

Fortaleza Salvador
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Na Tabela 7 foi possível observar em Salvador maior proporção de crianças 

infectadas nas três faixas etárias. Em Fortaleza, a faixa etária de 3 a 7 anos apresentou mais 

criança infectada (21,6%)) dentre as outras.  

 

 

Tabela 7. Associação entre grupo etário e soropositividade de crianças cujos pais foram 

infectados por HIV/AIDS nas cidades de Fortaleza e Salvador (n=514). 2008-2009 

Positiva Negativa Total Positiva Negativa Total

n (%) n (%)  (n=274) n (%) n (%) (n=240)

Grupo etário (anos)

0 a 2 3 (13,0) 20 (87,0) 23 (8,4) 10 (32,2) 21 (67,8) 31 (12,9)

3 a 7 21 (21,6) 76 (78,4) 97 (35,4) 29 (42,6) 39 (57,4) 68 (28,3)

8 a 12 20 (13,0) 134 (87,0) 154 (56,2) 48 (34,0) 93 (66,0) 141 (57,8)

Notas: *Excluídas crianças com sorologia inconclusiva; 
a
Teste Chi-Quadrado e Pearson; 

b
Teste Chi-Quadrado Exato de Fischer.

Variáveis

Fortaleza Salvador 

p=0,187
b

p=0,443
a

 

 

Na análise das características socioeconômicas dos chefes das famílias e das 

crianças apresentada na Tabela 8, não foi encontrada diferença estatisticamente significante 

entre as variáveis: critério Brasil, escolaridade do chefe do domicílio, renda familiar, auxílio 

do governo, nº de pessoas que compartilham o quarto, criança que compartilha rede ou 

colchão e sorologia das crianças.  

Observou-se em Salvador e Fortaleza que a maior concentração de famílias na 

classe social D, com escolaridade do chefe do domicílio de 4 a 7 anos de estudo e renda 

familiar de 1 a 3 salários mínimos vigentes no país. Em contrapartida, Fortaleza apresentou 

proporção maior de chefes de famílias que se beneficiam com o auxílio do governo mais do 

que Salvador. 

 

 

 

 



59 

 

Tabela 8. Associação entre fatores socioeconômicos do chefe da família e soropositividade de 

crianças cujos pais foram infectados por HIV/AIDS nas cidades de Fortaleza e Salvador 

(n=514). 2008-2009. 

Positiva Negativa Total Positiva Negativa Total

n (%) n (%)  (n=274) n (%) n (%) (n=240)

Critério de classificação 

econômica Brasil

B 3 (6,8) 10 (4,4) 13 (4,7) 1 (1,2) 0 (0,0) 1 (0,4)

C 7 (15,9) 59 (25,6) 66 (24,1) 31 (35,6) 53 (34,6) 84 (35,0)

D 20 (45,5) 115 (50,0) 135 (49,3) 43 (49,4) 80 (52,3) 123 (51,3)

E 14 (31,8) 46 (20,0) 60 (21,9) 12 (13,8) 20 (13,1) 32 (13,3)

Escolaridade do chefe do 

domicílio

Até 3 anos 13 (36,1) 60 (28,0) 73 (29,2) 8 (9,5) 24 (17,5) 32 (14,5)

4 a 7 anos 13 (36,1) 84 (39,2) 97 (38,8) 47  (55,9) 60 (43,8) 107 (48,4)

8 anos e mais 10 (27,8) 70 (32,7) 80 (32,0) 29 (34,5) 53 (38,7) 82 (37,1)

Renda familiar (salários 

mínimos)

Até 1 SM 11 (28,2) 57 (25,9) 68 (26,3) 39 (47,0) 63 (43,4) 102 (44,7)

1 a 3 SM 26 (66,7) 150 (68,2) 176 (67,9) 43 (51,8) 79 (54,5) 122 (53,5)

4 e mais 2 (5,1) 13 (5,9) 15 (5,8) 1 (1,2) 3 (2,1) 4 (1,8)

Recebe auxílio do Governo

Sim 18 (41,9) 94 (41,8) 112 (41,8) 24 (27,6) 47 (30,9) 71 (29,7)

Não 25 (58,1) 131 (58,2) 156 (58,2) 63 (72,4) 105 (69,1) 168 (70,3)

Nº de pessoas que 

compartilham o quarto

Até 3 pessoas 212 (92,2) 38 (86,4) 250 (91,2) 148 (96,7) 87 (100,0) 235 (97,9)

3 pessoas e mais 18 (7,8) 6 (13,6) 24 (8,8) 5 (3,3) 0 (0,0) 5 (2,1)

Ao dormir, a criança 

compartilha rede ou 

colchão

Sim 13 (29,6) 47 (20,6) 60 (22,1) 4 (4,8) 16 (11,0) 20 (8,7)

Não 31 (70,4) 181 (79,4) 212 (77,9) 80 (95,2) 129 (89,0) 209 (91,3)

e Salvador. 
b
Teste exato de Fischer entre a caracterização socioeconômica em Fortaleza e Salvador

Variáveis

Fortaleza Salvador 

Nota: *Excluídas as crianças com sorologia inconclusiva
a
Teste exato de Fischer entre a caracterização socioeconômica e soropositividade das crianças em Fortaleza 

p=0,673
a

p=0,138
a

p=0,879
a

p=0,660
a

p=0,162
a

p=0,145
a

p=0,232
a

p=1,000
a

p=0,241
a

p=0,954
a

p=0,653
a

p=0,191
a
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5.2.3 Contribuições das variáveis de Fortaleza e Salvador na análise de 

correspondência 

 

 

No gráfico gerado pela análise de correspondência (Figura 2), a representação do 

plano principal explicou 75,3% da variabilidade global dos dados. Nesse estudo, optou-se por 

conservar os dois primeiros eixos 1 e 2 como principais por apresentarem uma maior 

contribuição na explicação da variabilidade global, respectivamente 42% e 33,3% (Quadro 1). 

Para construção do espaço foram definidas duas variáveis denominadas como 

“ativas”: município e sorologia da criança. A contribuição da variável município na definição 

do eixo 1 foi de 50,0%, sendo que 22,3% da variabilidade neste eixo foi explicada pelo 

município de Fortaleza e 27,7% por Salvador. Na definição do eixo 2, não houve contribuição 

da variável município, a maior contribuição foi atribuída a variável sorologia da criança 

(100%), sendo que esta contribuiu em 50% para a definição do eixo 1 (Quadro 2). 
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Quadro 1. Distribuição percentual e histograma da variância global explicada pelos autovalores dos fatores. 

N Autovalor % % Acumul. Histograma 

1 0,6295       41,97 41,97 ******************************************************************************** 

2 0,5000       33,33 75,38 **************************************************************** 

3 0,3705       24,7 100,0 ************************************************ 

 

 

 

Quadro 2. Descrição das contribuições das variáveis ativas município e sorologia da criança. 

Modalidades P.Rel Distorção 
Coordenadas Contribuições Cosseno Quadrado 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

AQ_1: Fortaleza 22,67 0,81 0,71 0,00 -0,55 22,3 0,0 22,3 0,63 0,00 0,37 

AQ_2: Salvador 22,33 1,24 -0,88 0,00 0,68 27,7 0,0 27,7 0,63 0,00 0,37 

AS_1: Positiva 11,65 3,29 -1,34 -0,66 -1,03 33,3 10,2 33,3 0,55 0,13 0,32 

AS_2: Negativa 34,07 0,47 0,29 0,58 0,22 4,6 22,7 4,6 0,18 0,71 0,11 

AS_3: Inconclusiva 4,27 10,71 1,34 -2,80 1,03 12,2 67,1 12,2 0,17 0,73 0,10 
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5.3.4 Representação gráfica 

 

 

Considerando a definição do eixo 1, no sentido horizontal, constatou-se que há 

uma diferenciação entre os dois municípios, com relação a distribuição no espaço às diversas 

categorias das variáveis denominadas “ilustrativas” e a condição sorológica da criança. No 

primeiro quadrante, definido pelo município de Fortaleza (AQ_1), observou-se maior 

proximidade com a condição sorológica negativa (AS_2), contribuindo para a definição do 

semi-eixo positivo e a condição sorológica inconclusiva (AS_3) na definição do semi-eixo 

negativo ou IV quadrante (Figura 2).  

No semi-eixo representado pelo segundo quadrante, Salvador opõe-se a Fortaleza 

(AQ_1) e a sorologia positiva (AS_1) apresenta a sua maior contribuição na definição do eixo 

2. Observou-se também, que a variável ilustrativa AIDS representada por três categorias 

mutuamente exclusivas, aproxima-se no terceiro quadrante da condição sorológica positiva da 

criança (AS_1) e confirmando a maior prevalência da doença em Salvador (AD_1), relação 

inversa acontece em Fortaleza com relação à proximidade da ausência da doença (AD_2) e a 

condição sorológica negativa da criança (AS_2) no primeiro quadrante (Figura 2).  
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Figura 2. Categorias dos grupos de crianças no município de Fortaleza e Salvador e características socioeconômicas, demográficas e de saúde 

resultantes da análise de correspondência múltipla, 2008 e 2009. 
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Legenda Figura 2 

Variável Sigla Modalidades 

Coordenadas das 

modalidades ativas e 

Ilustrativas* 

Fator 1 Fator 2 

Município AQ_1 Fortaleza 0,71 0,00 

AQ_2 Salvador -0,88 0,00 

Sorologia da criança AS_1 Positiva -1,34 -0,66 

AS_2 Negativa 0,29 0,58 

AS_3 Inconclusiva 1,34 -2,80 

Sexo AA_1 Masculino -0,01 0,03 

AA_2 Feminino  0,01 -0,03 

Ao dormir, a criança compartilha a 

rede ou colchão 

AB_1 Sim 0,33 -0,03 

AB_2 Não -0,05 0,00 

AB_3 Sem informação -0,57 0,29 

Criança recebe ajuda do Governo AC_1 Sim 0,12 0,09 

AC_2 Não -0,08 -0,04 

AC_3 Sem informação -0,56 -0,31 

Presença de AIDS na criança AD_1 Sim -1,45 -0,66 

AD-2 Não 0,24 0,51 

AD_3 Sem informação 1,34 -2,80 

Cuidador da criança AE_1 Mãe -0,08 -0,01 

AE_2 Mãe e parentes 0,15 0,10 

AE_3 Instituição/outros 0,19 -0,24 

Renda familiar (Salários Mínimos) AF_1 Até 1 SM -0,20 -0,08 

AF_2 1 a 3 SM 0,10 0,03 

AF_3 4 SM e mais 0,39 0,22 

AF_4 Sem informação -0,07 -0,04 

Indicador adequação idade-escola  AG_1 Sim 0,10 0,21 

AG_2 Não -0,59 0,05 

AG_3 Não se aplica 0,04 -0,20 

Critério Brasil de Classificação AH_1 B 0,42 0,02 

AH_2 C -0,17 0,09 

AH_3 D -0,01 0,04 

AH_4 E 0,22 -0,25 

Nº de refeições ao dia AI_1 < 3 -0,32 -0,06 

AI_2 3  e mais 0,01 0,00 

Na última semana a criança ficou sem 

comer para que seus irmãos se 

alimentassem 

AJ_1 Sim 0,44 -0,04 

AJ_2 Não -0,04 0,00 

AJ_3 Sem informação 0,18 -0,07 

Nº de pessoas que compartilham o 

quarto 

AK_1 Até 3 pessoas -0,02 -0,01 

AK_2 4 pessoas e mais 0,35 0,22 
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Variável Sigla Modalidades 

Coordenadas das 

modalidades ativas e 

Ilustrativas* 

Fator 1 Fator 2 

Grupo etário da criança AL_1 0 a 2 anos 0,19 -0,64 

AL_2 3 a 7 anos 0,00 -0,03 

AL_3 8 a 12 anos -0,05 0,12 

Grupo etário da mãe AM_1 10 a 19 anos 0,31 -1,00 

AM_2 20 a 34 anos 0,15 -0,03 

AM_3 35 e mais -0,10 0,15 

AM_4 Sem informação -0,50 -0,03 

Infecção dos pais AN_1 Mãe HIV
+
 e pai 

HIV
+
 

0,09 0,08 

AN_2 Mãe HIV
+
 e pai 

HIV
_
 

0,48 -0,25 

AN_3 Mãe HIV
+
 e pai s/ 

infor. 

-0,52 0,07 

AN_4 Mãe HIV
_
 e pai 

HIV
+
 

0,79 0,24 

AN_5 Sem informação -0,49 -0,03 

Escolaridade do chefe da família (anos 

de estudo) 

AP_1 até 3 anos 0,27 0,03 

AP_2 4 a 7 anos -0,14 -0,01 

AP_3 8 anos e mais 0,04 0,03 

AP_4 Sem Informação 0,12 -0,17 

Estado de saúde física da criança AR_1 Excelente -0,06 0,23 

AR_2 Bom -0,01 -0,21 

AR_3 Médio/ruim 0,16 -0,17 

AR_4 Sem informação 0,41 0,16 

Situação do pai AT_1 Vivo -0,04 -0,02 

AT_2 Morto -0,09 0,01 

AT_3 Sem informação 0,53 0,17 

Situação da mãe AU_1 Viva -0,02 -0,01 

AU_2 Morta -0,32 -0,23 

AU_3 Sem informação 0,63 0,46 

 

 

A distribuição, no plano, das modalidades ilustrativas entre os quadrantes permitiu 

a definição de quatro perfis. No primeiro quadrante, representado pelo município de Fortaleza 

(AQ_1) identificou-se:  

Município Fortaleza (AQ_1), primeiro quadrante (Figura 3):  
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 Crianças com indicador idade-escola adequado (AG_1)  

 Cuidadas por mãe e parentes (AE_2)  

 Pai e mãe estavam infectados (AN_1)  

 Rendimento entre 1 a 3 salários mínimos (AF_2) 

 Dividem o quarto com mais de 4 pessoas (AK_2) 

 Chefes de família com até 3 anos de estudo (AP_1)  

 4 salários e mais (AF_3)  

 Classe socioeconômica B (AH_1) 

 

 

Figura 3. Categorias dos grupos de crianças no município de Fortaleza, (primeiro quadrante) 

e características socioeconômicas, demográficas e de saúde resultantes da análise de 

correspondência múltipla, 2008 e 2009. 

 

 

 

No quarto quadrante, também representado pelo município de Fortaleza no semi-

eixo negativo, identificaram-se: 

Município Fortaleza (AQ_1) - Quarto quadrante, semi-eixo negativo (Figura 

4): 

 Mães jovens com idade entre 20 a 34 anos (AM_2) 

 Crianças que compartilham o colchão (AB_1) 
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 Ficam sem comer para que o irmão possa se alimentar (AJ_1) 

 Crianças institucionalizadas (AE_3) 

 Classe socioeconômica E (AH_4) 

 Mãe HIV+ e pai HIV- (AN_2) 

 Crianças com idade entre 0 a 2 anos (AL_1) 

 Mães adolescentes 10 a 19 anos (AM_1) 

 Neste grupo também foi identificada uma grande quantidade de modalidade 

sem informação e sorologia da criança inconclusiva (AS_3). 

 

 

Figura 4. Categorias dos grupos de crianças no município de Fortaleza, (quarto quadrante) e 

características socioeconômicas, demográficas e de saúde resultantes da análise de 

correspondência múltipla, 2008 e 2009. 
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No segundo quadrante, representado pelo município de Salvador (AQ_2) foram 

identificadas: 

Município Salvador (AQ_2), segundo quadrante (Figura 5): 

 Compartilha colchão ou rede sem informação (AB_3) 

 Indicador idade-escola não adequado (AG_2) 

 Crianças com mãe infectada e o pai sem informação (AN_3) 

 Grau de instrução do chefe da família entre 4 a 7 anos de estudo (AP_2) 

 Classe socioeconômica C (AH_2) 

 Mães entre 35 anos e mais (AM_3) 

 Criança entre 8 a 12 anos de idade (AL_3) 

 Estado de saúde considerada excelente (AR_1) 

 

 

Figura 5. Categorias dos grupos de crianças no município de Salvador, (segundo quadrante) e 

características socioeconômicas, demográficas e de saúde resultantes da análise de 

correspondência múltipla, 2008 e 2009. 

 

 

 

No terceiro quadrante, também representado pelo município de Salvador, 

identificamos: 

Município Salvador (AQ_2), terceiro quadrante, semi-eixo negativo (Figura 

6): 

 Idade da mãe (AM_4) e infecção dos pais (AN_5) sem informação,  
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 Crianças que se alimentam com < 3 refeições/dia (AI_1) 

 Rendimento familiar < 1 salário mínimo (AF_1) 

 Órfãos de mãe (AU_2) 

 Estado de saúde físico da criança declarado como bom (AR_2) 

 Este grupo teve maior proximidade com a sorologia positiva (AS_1) e a 

presença da AIDS (AD_1) 

 

 

Figura 6. Categorias dos grupos de crianças no município de Salvador, (terceiro quadrante) e 

características socioeconômicas, demográficas e de saúde resultantes da análise de 

correspondência múltipla, 2008 e 2009. 

 

 

 

Em torno do centroide localizaram-se uma grande quantidade de modalidades 

ilustrativas que apresentaram pouca contribuição para ambos os municípios. Estas foram 

representadas pelas seguintes modalidades: sexo da criança masculino (AA_1) e feminino 

(AA_2), idade da criança entre 3 a 7 anos (AL_2), que faz 3 refeições ou mais por dia (AI_2), 

classe socioeconômica D (AH_3), pai vivo (AT_1), cuidadas pela mãe (AE_1), não 

compartilham o colchão (AR_2) e dormem em quartos com até 3 pessoas (AK_1) (Figura 2). 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Desde o início da epidemia, além de causar anormalidades funcionais 

significativas no sistema imunológico do indivíduo, a AIDS não afeta apenas o indivíduo, 

mas toda a estrutura econômica e psicoemocional familiar, principalmente para crianças/filhos 

quando ocorre a morte ou abandono dos pais (SCHUSTER et al., 2000; ROTHERAM-

BORUS et al., 2003; LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010). Quando isso 

acontece, a responsabilidade com o cuidado das crianças e adolescentes órfãs, em algumas 

vezes, recai sobre os avós, muitas vezes já com a idade avançada, condições precárias de 

saúde e financeira, baixa escolaridade e pouca capacidade para o entendimento da doença 

(FONTES;HILLIS e WASEK, 1996). Os resultados deste estudo mostraram que a maioria das 

crianças vive com mães e irmãos. Porém, observou-se um baixo percentual de avós e tios que 

convivem no domicílio com a família e cuidam da criança, o que pode sugerir, entre outros 

fatores, a manutenção do segredo sobre o diagnóstico da infecção à família, em razão do 

medo de sofrer reações de preconceito e discriminação por parte dos familiares, o que pode 

propiciar à restrição dos relacionamentos interpessoais, com impacto negativo na rede social 

de apoio as pessoas que vivem com HIV/AIDS (MELLINS e EHRHARDT, 1994; 

FOREHAND et al., 1998; LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010). 

Partindo do pressuposto que a escolaridade é um indicador indireto da situação 

socioeconômica, esperava-se que níveis mais baixos de escolaridade estivessem associados à 

pobreza. Os resultados apontaram baixa escolaridade nos chefes de família desse estudo, o 

que corrobora com os dados nacionais do país que indica a propagação da epidemia na 

direção dos segmentos mais desfavorecidos da sociedade, descrita como pauperização 

(PARKER e CAMARGO JR, 2000).  A falta de recursos gera dificuldades para o suprimento 

das necessidades diárias de sobrevivência, o acesso ou não aos serviços sociais e de saúde, à 

informação, à escolaridade, à capacitação para exercer uma profissão e se inserir no mercado 

de trabalho, à habitação, ao apoio de redes sociais e/ou de grupos de convivência 

(SEIDL;ZANNON e TRÓCCOLI, 2005).  

Os programas de transferência de renda vêm sendo implementados no Brasil 

desde 1990. Em outubro de 2003 foi lançado o Programa Bolsa Família, com o objetivo de 

combater a fome e a miséria e promover a emancipação das famílias mais pobres do país. Em 
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dezembro de 2003 o programa atendia 16 milhões e 512 mil brasileiros, sendo que a grande 

maioria concentrava-se na Região Nordeste (69,1%) (SILVA, 2006). Observou-se nesse 

estudo, dentre os que informaram receber auxílio do governo, que uma grande proporção de 

famílias recebia transferência de renda do Programa Bolsa Família, com maior destaque, para 

o estado do Ceará, evidenciando o grau de pobreza das famílias que vivem com HIV/AIDS.  

Tem sido considerado por diversos pesquisadores (HEREK, 2002; BOGART et 

al., 2008; BROWN;BELUE e AIRHIHENBUWA, 2010) que o estigma é uma barreira para a 

prevenção e tratamento dos infectados pelo HIV/AIDS tanto em países desenvolvidos como 

em subdesenvolvidos. O estigma é um fator chave que contribui para dificultar o controle da 

pandemia, com particular implicação na África do Sul, pela conotação racista e por estar 

relacionada às atitudes e percepções enfrentadas pelas pessoas infectadas pelo HIV/AIDS 

(HEREK, 2002). Foi observado neste estudo que apesar de passados mais de 30 anos da 

epidemia, as famílias ainda sofrem o efeito do estigma, do preconceito, da violência a partir 

da revelação do diagnóstico de HIV/AIDS aos parentes. Observou-se a partir das entrevistas 

realizadas, que uma grande proporção de mulheres/homens desconhece a informação sobre a 

infecção do parceiro(a). Um estudo realizado por Lichtenstein et al., (2010) demonstrou que o 

efeito do estigma ao HIV era um problema que envolvia não só a revelação ao parceiro, mas 

também a criança e a família. Primeiro, porque propiciava os cuidadores a vetar a informação 

sobre o diagnóstico da criança, a família e vizinhos porque poderiam correr o risco de serem 

isolados socialmente. Em segundo lugar, a não revelação do diagnóstico da criança para os 

membros da família, poderia causar danos à saúde da criança, pelo fato desta ter que ficar na 

casa dos avós e a mãe não poder mandar os remédios de controle da AIDS para não ser 

descoberto o diagnóstico. 

O estigma e a exclusão social estão fortemente associados à pobreza, à 

criminalidade, à discriminação (PARKER e DE CAMARGO JR, 2000), como também a 

grande quantidade de empregos informais, ao desemprego, à falta de produtos essenciais a 

nossa vida diária tais como: eletricidade, água potável, saneamento, entre outros (ABDOOL 

KARIM, 2011).  

Foi observado nesse estudo que cerca de 10% das famílias não têm acesso à água 

potável e um dado mais agravante é o fato de mais de 30% das famílias não possuir banheiro 

completo (pia, vaso sanitário e chuveiro) dentro de casa, o que pode tornar a situação ainda 

mais complicada para as pessoas infectadas pelo HIV/AIDS. Estes resultados evidenciam as 

dificuldades que as famílias enfrentam com a escassez de recursos.  Outra característica 
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observada foi o número de pessoas (três ou mais) que compartilhavam a mesma casa, com um 

número reduzido de cômodos, a maioria bem pequena ou apenas uma área comum sem 

divisórias, o que implica na total falta de privacidade entre os componentes familiares como, 

por exemplo, não ter um local separado para a troca de roupas, ter a presença de crianças no 

mesmo ambiente onde os pais dormem ou compartilharem redes ou colchões com adultos. 

Tudo isso, torna a criança mais vulnerável a propagação da infecção pelo HIV. 

 

 

6.1 Crianças de Fortaleza e Salvador 

 

 

Observou-se neste estudo uma alta proporção de crianças soropositivas nas duas 

cidades, quando o esperado era não mais ocorrer a transmissão vertical do HIV, uma vez que 

desde 2003, com a implantação do Projeto Nascer - Maternidade em todo o Brasil, toda 

gestante deveria ter acesso à profilaxia para a prevenção durante o pré-natal, parto e criança 

(RAMOS JR et al., 2007).  Cabe ressaltar, que não se podem comparar as proporções das 

crianças infectadas encontradas nesse estudo com as taxas de transmissão vertical do Brasil, 

por se entender que o denominador utilizado no cálculo de crianças infectadas no estudo foi 

diferente do utilizado para taxa de transmissão.  

Por outro lado, um estudo realizado no Estado de São Paulo analisou 982 crianças 

expostas de mães diagnosticadas em 2006 e encontrou uma taxa de transmissão de 2,7% (1,86 

– 3,94), correspondendo a 27 crianças HIV positivas (MATIDA et al., 2011). Inicialmente no 

Brasil, a taxa de transmissão vertical foi estimada em 16% entre 1988 e 1993 em um estudo 

realizado por TESS et al. (1998). Outro estudo relevante realizado em 2000 e 2001 por 

SUCCI (2007) encontrou taxas de 8,6% e 7,1%, respectivamente, apontando uma redução na 

tendência das taxas de transmissão vertical do HIV e mostrando que existe uma concreta 

possibilidade de eliminação da transmissão vertical no Brasil, desde que sejam seguidas todas 

as recomendações das medidas profiláticas para a prevenção e controle da infecção do HIV 

(MATIDA et al., 2011).  

Considerando que as crianças de 0 a 2 anos desse estudo nasceram num momento 

onde as medidas profiláticas para redução da transmissão vertical do HIV deveriam estar 

totalmente implantadas, este número deveria ter sido bem menor do que as observadas, apesar 
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da sua tendência à redução no tempo, considerando o número maior em crianças mais velhas, 

que nasceram no momento anterior a prevenção da transmissão vertical do HIV. Salvador 

apresentou a doença em 95,4% das crianças infectadas e Fortaleza 61,4%, indicando uma 

provável falha em algum momento das etapas para a prevenção da transmissão vertical da 

criança nascida de uma mãe sabidamente positiva (MATIDA et al., 2011).   

Várias hipóteses podem ser aventadas para explicar esta grande diversidade de 

cenários epidemiológicos e operacionais nas diferentes regiões do Brasil (RAMOS JR et al., 

2007; RAMOS et al., 2011). Diversas barreiras de acesso aos serviços de saúde podem 

potencializar os problemas nos cuidados e tratamento de pessoas que vivem com HIV/AIDS 

tais como: pobreza, baixo nível educacional, alimentação e habitação inadequadas, falta de 

recursos para custear as despesas com transporte para acesso aos serviços de saúde, 

discriminação e estigma contra pessoas vivendo com HIV e comorbidades, entre outros 

(RAMOS JR et al., 2007).  

Os dados apresentados no relatório do Progress Report Summary 2011 da 

UNAIDS estimaram que até o final de 2010 cerca de 34 milhões de pessoas em todo mundo 

estariam vivendo com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e cerca de 2,7 milhões de 

pessoas em 2010 estariam com novas infecções, entre as quais, 390.000 seriam em crianças 

por transmissão vertical (WHO/UNAIDS/UNICEF, 2011). Os resultados deste estudo 

evidenciaram que, apesar de todo o sucesso do programa de políticas públicas para o controle 

e prevenção do HIV/AIDS realizado pelo Departamento de HIV, Aids e Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde do Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), visando a redução da 

transmissão vertical do HIV, ainda se observou, na última década, uma grande discrepância 

entre os resultados esperados e os resultados observados na situação da saúde da população 

das crianças brasileiras expostas ao HIV/AIDS. A implantação das intervenções relacionadas 

às políticas de enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS aconteceu no Brasil, com maior 

ênfase, a partir do ano 2000, no entanto, para estas duas capitais estudadas, o impacto das 

ações ocorreu de forma muito mais lenta quando comparadas as demais regiões mais 

desenvolvidas do país (RAMOS JR et al., 2007). Neste estudo, inúmeras crianças foram 

infectadas através da transmissão mãe-filho, o que ainda ocorre, quando comparadas às taxas 

nas crianças que adquiriram a infecção mais recentemente, aqui representada por aquelas na 

faixa etária de 0 a 2 anos.  

Os resultados apresentados neste trabalho apontaram para uma falha na 

implementação das ações de prevenção das medidas profiláticas para a redução da 
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transmissão vertical nos dois municípios estudados, nos últimos anos. Os obstáculos a esta 

implementação podem ocorrer em diferentes momentos, tais como: realização do teste 

sorológico para identificação do diagnóstico precoce do HIV na gravidez, disponibilização e 

entrega do resultado em tempo hábil, acesso e início do tratamento com os antirretrovirais, 

acompanhamento da grávida no pré-natal e parto, assim como seguimento da criança exposta 

ao vírus (FARIAS et al., 2008). Entretanto, esses são apenas alguns dos possíveis fatores que 

fizeram com que as medidas profiláticas fossem aplicadas de maneira inadequada. Estudos 

demonstraram que o Brasil, por ser um país de dimensões continentais com grande extensão 

geográfica, características socioeconômicas e culturais diferenciadas, ainda apresenta 

problemas quanto a infraestrutura e déficit do número de serviços e profissionais de saúde 

dificultando a prevenção e redução da transmissão mãe-filho (MATIDA et al., 2005; RAMOS 

JR et al., 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), principalmente no Nordeste do Brasil. 

Foi utilizado nesse estudo o uso da análise de correspondência múltipla para 

mapear e visualizar as relações entre as categorias das variáveis simultaneamente e permitir 

interpretações de suas semelhanças e diferenças, a fim de fornecer “indicadores empíricos” 

que possam levar à formulação de hipóteses (GREENACRE e PARDO, 2005). Também foi 

possível avaliar relações entre características socioeconômicas, demográficas e saúde em 

crianças residentes em Fortaleza e Salvador, mas sem fazer comparações. O método proposto 

estabeleceu perfis diferenciados para as crianças dos dois municípios. 

Na visualização espacial, o município de Fortaleza apresentou grupos com perfil 

associado à crianças vivendo com pais e mães infectados pelo HIV/AIDS, onde os cuidadores 

das crianças eram, na sua grande maioria, mães e parentes (irmãos, tios, avós), com baixo 

nível socioeconômico e número de cômodos insuficiente para a família, embora as crianças 

estivessem dentro da faixa etária para adequação escolar. Estudos pertinentes ao tema 

relataram que bebês e crianças mais novas tendem a viver com as mães enquanto crianças 

mais velhas tendiam a viver com parentes (tios, avós) ou em orfanatos 

(LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010). Também foi referido que o fato 

das crianças viverem com pais infectados ou elas próprias estarem infectadas pelo HIV/AIDS 

pode influenciar negativamente no desencadeamento de estressores psicossociais em 

consequência das dificuldades geradas por problemas como discriminação, estigmas, situação 

de pobreza, que pode originar na criança déficit de atenção e aprendizagem (BROWN e 

LOURIE, 2000; LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010). 
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E ainda em Fortaleza, se identificou que crianças menores de 2 anos, 

institucionalizadas, filhas de mães jovens, vivem em situação de extrema pobreza, onde 

irmãos compartilham colchões e precisam ficar sem se alimentar devidamente para que o 

irmão possa também ter a oportunidade de comer. Vários estudos têm relatado fortemente 

que, tanto em países desenvolvidos como em subdesenvolvidos, a pobreza é a maior barreira 

para a prevenção e tratamento do HIV (BROWN e LOURIE, 2000). Um estudo aplicado em 

124 adultos HIV positivos na Austrália identificou que quase metade estava vivendo abaixo 

da linha da pobreza (EZZY et al., 1998). Outros estudos também constataram que o baixo 

poder socioeconômico de pais portadores de HIV pode influenciar negativamente na 

qualidade de vida das crianças (FOSTER e WILLIAMSON, 2000).  

Todavia, tem sido reportado que a maioria das crianças e familiares de pessoas 

com HIV dependem diretamente de recursos ofertados pelo setor público, tais como: o acesso 

aos serviços para atendimento ambulatorial, realização de exames, diagnóstico precoce, 

tratamento antirretroviral, assistência à criança exposta ao vírus, suplementação alimentar, 

casas de abrigo para a população carente, instituições para órfãos, entre outros. Entretanto, 

nem sempre estes serviços encontram-se disponíveis para essa população, além disso, 

acrescentam-se ainda o estigma e a discriminação as pessoas vivendo com HIV, o que 

dificulta ainda mais o acesso a esses serviços (SCHUSTER et al., 2000). 

Em Salvador o perfil das crianças foi caracterizado por crianças com mães 

infectadas e pais sem informação sobre a infecção, com mais de 35 anos de idade e baixos 

níveis de escolaridade, crianças com idade entre 8 a 12 anos e fora da idade escolar adequada. 

E ainda crianças em situação de extrema pobreza, onde a maior proporção era órfã de mãe por 

conta da doença, estavam infectadas pelo HIV e a maioria já apresentava a doença. Este grupo 

foi fortemente associado com a sorologia positiva e a presença da AIDS.  É certo que o 

diagnóstico de HIV como outros fatores altera a vida e o futuro de toda a família (ANTLE et 

al., 2001). Os efeitos da privação causados pela pobreza, estigma, habitação inadequada, 

perda ou doença de um dos pais acarreta uma série de problemas as crianças infectadas ou 

afetadas pelo HIV/AIDS (BROWN e LOURIE, 2000; LICHTENSTEIN;STURDEVANT e 

MUJUMDAR, 2010). 

A vulnerabilidade na criança tem sido relatada como pouco ou nenhum acesso às 

necessidades ou direitos básicos (SKINNER et al., 2006). Direitos básicos da criança foram 

definidos como: habitação em local seguro, educação, amor, apoio familiar, comida suficiente 

e nutrição básica, proteção contra maus tratos, entre outros (SKINNER et al., 2006). Nessa 
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perspectiva, a vulnerabilidade individual, social e institucional (AYRES et al., 2003) foi 

confirmada neste estudo. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Os achados apresentados demonstraram uma significativa consistência, quando 

comparada às relações plausíveis entre as proporções analisadas e a ocorrência dos diferentes 

perfis epidemiológicos apresentados na análise de correspondência múltipla entre as cidades 

de Fortaleza e Salvador, identificando as vulnerabilidades decorrentes das condições 

socioeconômicas e saúde em cada uma das cidades.  

Concluiu-se que há uma diferenciação entre os dois municípios, com relação à 

distribuição no espaço às diversas categorias das variáveis denominadas “ilustrativas” e a 

condição sorológica da criança. 

Encontrou-se uma grande proporção de infecção pelo HIV em crianças residentes 

nos municípios estudados.  

O fato das crianças viverem com pais infectados ou elas próprias estarem 

infectadas pelo HIV/AIDS pode influenciar negativamente no desencadeamento de 

estressores psicossociais em consequência das dificuldades geradas por problemas como 

discriminação, estigmas, situação de pobreza aumentando o risco da propagação da infecção. 

Os efeitos da privação causados pela pobreza, estigma, habitação inadequada, 

perda ou doença de um dos pais pode acarretar uma série de problemas às crianças infectadas 

ou afetadas pelo HIV/AIDS, tornando-a mais vulnerável. 

Concluiu-se também que a vulnerabilidade social e individual decorrente da 

carência socioeconômica e da baixa percepção do risco ao HIV, acrescida da vulnerabilidade 

institucional, representada pela incapacidade dos serviços de saúde em oferecer uma 

assistência universalizada, hierarquizada e de qualidade, podem estar contribuindo para o 

aumento de crianças infectadas pelo HIV residentes nas regiões mais pobres do Brasil, uma 

vez que os números encontrados foram significativamente maiores do que os encontrados em 

áreas mais desenvolvidas como na Região Sul e Sudeste do país. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

É importante garantir os direitos básicos da criança, tanto da criança infectada 

pela transmissão mãe-filho, como pela criança que não foi infectada, mas que foi afetada pela 

doença ou perda de um dos familiares infectados pelo HIV ou doente de AIDS, visando 

reduzir a vulnerabilidade desta população. 

É necessário garantir a integração da assistência à saúde às pessoas com 

HIV/AIDS, desenvolver intervenções focadas nas situações de maior vulnerabilidade.  

Torna-se necessária à implementação de intervenções eficazes para a redução da 

transmissão vertical do HIV em todas as regiões do Brasil, principalmente na Região 

Nordeste, uma das regiões mais afetadas em decorrência dos determinantes sociais e da 

vulnerabilidade. 

A implantação de políticas públicas de saúde voltadas à prevenção efetiva da 

transmissão materno-infantil e da ampliação paralela de políticas públicas sociais, no sentido 

de reduzir as desigualdades e a pobreza destas regiões, são absolutamente urgentes.  
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as 

Entrevistas em Crianças em Salvador 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as 

Entrevistas em Crianças de Fortaleza 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética do Hospital São José 
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ANEXO D – Parecer do Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Walter Cantídeo 
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ANEXO E – Parecer do Comitê de Ética da Secretaria de Saúde da Bahia 

(SESAB) em Salvador. 
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APÊNDICE A – Questionário para Crianças Menores de 13 Anos 

  

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA CRIANÇAS MENORES DE 13 ANOS 
Qualidade de vida de crianças e adolescentes vivendo ou convivendo com pais com HIV: a situação no Ceará e Salvador, Brasil. 

Quantas crianças ou adolescentes menores de 20 anos moram na casa da criança participante? _____________________________ 

IDENTIFIQUE A CRIANÇA, O CHEFE E TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA 

Nome 

Grau de 

Parentesco 

(1) 

Sexo 

(2) 

Idade 

(0 se <1ano) 
Escolaridade (3) 

N.ºde dias da semana que 

frequenta escola (4) 

Sorologia 

(5) 

Situação 

Atual 

(6) 

Sabe sorologia do: (7) 

Pai        Mãe     Criança 

           

           

           

           

           

           

Legenda: 

Grau de parentesco(1) Sexo (2) Escolaridade(3) 
N.ºde dias da semana que 

frequenta escola (4) 
Sorologia(5) Situação atual (6) 

Sabe sorologia 

(7) 

Própria criança entrevistada (0) 

Avô/Avó (1) 

Mãe (2) 

Pai (3) 

Filho/filha (4) 

Irmã/irmão (5) 

Tia/Tio (6) 

Responsável (7) 

Representante da Instituição (8) 

Outro (-8) (Especificar no quadro acima) 

Masculino (1) 

Feminino (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Até que série estudou? 

(0 se não estudou) 

 

Não se aplica (-7) 

 

 

 

 

 

Se nenhuma (0) 

 

 

Não se aplica (-7) 

 

 

 

 

 

Positiva (1) 

Negativa (2) 

Não fez (3) 

Inconclusiva (4) 

Não sei ou não respondeu 

(-9) 

 

 

 

 

Vivo (1) 

Morto (2) 

Não sei ou não respondeu 

(-9) 

 

 

 

 

 

 

Sim (1) 

Não (2) 

QUESTIONÁRIO N°.______________________ (Preenchido por técnico de entrada de dados) 

Nome do Entrevistador: _________________________________________________ Nome da mãe __________________________________________ 

Local da Entrevista: ___________________________________________________    Data de nascimento da criança: ___/___/___ 

Município da Entrevista: ________________________________________________ 

Município de residência: _____________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________  Bairro: ___________________ 

Hora iniciada: ________________ 

Hora encerrada: ______________ 
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1. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICO-DEMOGRÁFICA DA CRIANÇA 

101.  Quantos anos a criança tem? ______ anos (0 se menor que 1 ano) 

102.  Sexo da criança  
Masculino 1 

Feminino 2 

103.  
Grau de parentesco do respondente com 
a criança  

Avô/Avó 1 

Mãe 2 

Pai 3 

Tia/Tio 4 

Responsável 5 

Representante da instituição 6 

Outro -8 

Especificar: ________________________________  

104.  Onde a criança mora 

Casa/apartamento 1 

Instituição 2 

Outro -8 

Especificar: ________________________________  

105.  
Com quem a criança mora? 
(PODE ASSINALAR MAIS QUE UMA 
ALTERNATIVA) 

Mãe 1 

Pai 2 

Irmã/irmão 3 

Avó 4 

Avô 5 

Madrinha 6 

Tios 7 

Primo 8 

Vizinho 9 

Instituição 10 

Outro -8 

Especificar: ________________________________  

106.  

Quem cuida da criança na maior parte do 
dia? 
(PODE ASSINALAR MAIS QUE UMA 
ALTERNATIVA) 

Mãe 1 

Pai 2 

Irmã/irmão 3 

Avó 4 

Avô 5 

Madrinha 6 

Tios 7 

Primo 8 

Vizinho 9 

Instituição 10 

Outro -8 

Especificar: ________________________________  

107.  Em que cidade a criança mora _____________________  

108.  
Há quanto tempo à criança vive na cidade 
em que mora? 0 SE MENOS QUE UM 
ANO  

____________Anos  

109.  
Em quantos lugares/casa diferentes a 
criança morou nos últimos cinco anos? 

 ____________no. de lugares  

Vou perguntar sobre o lar da criança e as fontes de renda. Lembre que suas respostas são confidenciais. 

110.  

Como foi conseguida a casa onde a 

criança mora?  

Construída por agência de assistência 1 

Eu mesmo construí 2 

Herdou dos pais 3 

Herdou de um parente 4 

Foi dada pela família 5 

Estava abandonada 6 

Alugada 7 

Emprestada 8 

Construída por vizinhos ou membros da comunidade 9 
Vive em instituição 10 

Outro -8 

Especificar: ________________________________  

Não sei/Não respondeu  -9 
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111.  Quantos cômodos têm a casa onde mora? _________ Cômodos  

112.  
 

Com quantas pessoas a criança 
compartilha o cômodo onde dorme? 

_________ pessoas  

113.  
 

Quantas destas pessoas são adultas? _________ adultos  

114.  Quantas destas pessoas são crianças? _________ crianças  

115.  A criança: 

 Sim Não NS/NR 

a. Possui colchão? 1 2 -9 

b. Dorme com lençol? 1 2 -9 

c. Dorme de rede? 1 2 -9 

d. Possui um par de sapatos? 1 2 -9 

e. Possui um quarto onde troca a roupa 1 2 -9 

116.  
 
 

Se responder sim a dormir de rede ou 
colchão 
A criança compartilha a rede ou colchão 
com outra pessoa? 

Sim 1 

Não 2 

Não sei/Não respondeu -9 

117.  
 
 

Se sim, com quem compartilha rede ou 
colchão? 

Adulto (> 15anos) do mesmo sexo 1 

Adulto (> 15anos) do sexo oposto 2 

Outra criança 3 

Não sei/Não respondeu -9 

118.  
Que tipo de banheiro possui a casa onde 
a criança mora? 

 Sim Não NS/NR 

Tem banheiro 1 2 -9 

Tem pia 1 2 -9 

Tem vaso sanitário (privada) 1 2 -9 

Tem chuveiro 1 2 -9 

Fica fora da casa 1 2 -9 

119.  
Qual a principal fonte de iluminação da 
casa da criança? 

Lâmpadas elétricas 1 

Lamparina/lampião de querosene ou gás 2 

Lanterna operada por pilhas 3 

Vela 4 

Nenhuma 5 

Outro -8 

Especificar _______________________________  

Não sei/Não respondeu  -9 

120.  
De onde vem a água da casa da criança? 
Onde se pega água? 

Torneira da CAGECE 1 

Chafariz 2 

Poço profundo-cacimba 3 

Açude/rio 4 

Chuva 5 

Outro -8 

Especificar _______________________________  

Não sei/Não respondeu -9 

121.  
 

O que é usado para cozinhar a comida da 
criança? 

Fogão a gás 1 

Lenha/fogo 2 

Carvão 3 

Fogareiro 4 

Outro -8 

Especificar ____________________________  

Não sei/Não respondeu -9 

Para aqueles com irmãos menores no lar 

122. 2
0
8
. 

Todas as pessoas que vivem na casa da 
criança:  

 Sim Não 
NS/NR 

a. Possuem colchão? 1 2 -9 

b. Dormem com lençol? 1 2 -9 

c. Dormem de rede? 1 2 -9 
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d. Possuem um par de sapatos? 
1 2 

-9 

e. Possuem um quarto onde trocam a 

roupa 1 2 
-9 

FONTES DE RENDA 

 
123.  

Em qual dessas faixas de renda a família 
da criança se enquadra?  
Em salários mínimos (SM) – 350,00 Reais 

Sem rendimento 1 

Menos de 01 SM 2 

De 01 a menos de 04 SM 3 

De 04 a menos de 08 SM 4 

De 08 a menos de 12 SM 5 

De 12 SM ou mais 6 

Não sei/Não respondeu -9 

124.  

Qual o grau de instrução do chefe da 

família e/ou responsável pela criança? 

Analfabeto 1 

1ª a 3ªsérie do fundamental  2 

4ª a 8ª série do fundamental  3 

Fundamental (1º grau) completo 4 

Médio (2º grau) incompleto 5 

Médio (2º grau) completo 6 

Superior incompleto 7 

Superior completo 8 

Não sei/Não respondeu -9 

Quantos destes itens a família da criança possui em casa? (CIRCULE A QUANTIDADE) 

125.  

Itens      NS/NR 

Aspirador de pó 0 1 2 3 4+ -9 

Automóvel 0 1 2 3 4+ -9 

Banheiro 0 1 2 3 4+ -9 

Empregada mensalista 0 1 2 3 4+ -9 

Freezer e/ou geladeira duplex 0 1 2 3 4+ -9 

Geladeira simples 0 1 2 3 4+ -9 

Máquina de lavar roupa 0 1 2 3 4+ -9 

Rádio 0 1 2 3 4+ -9 

Televisão em cores 0 1 2 3 4+ -9 

Videocassete e/ou DVD 0 1 2 3 4+ -9 

126.  
Qual é a principal fonte de renda no lar da 
criança? 

Ajuda de parentes 1 

Poupança de parentes 2 

Emprego de outros no lar 3 

Emprego pessoal, informal (sem carteira). 4 

Emprego pessoal, formal (com carteira). 5 

Biscate/bico 6 

Ajuda de amigos 7 

Assistência do governo 8 

Aluguel de imóveis 9 

Dono de pequeno negócio 10 

Outro -8 

Especificar _____________________  

Não sei/Não respondeu -9 

127.  
Qual, (se houver), a segunda maior fonte 
de renda no lar?       

Não há outra fonte 0 

OUTRA FONTE Coloque código anterior  
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Outro -8 

Especificar ____________________  

128.  
Na sua casa possui animais?  
Se sim, que tipo? 

Não possui animais 1 

Possui animais grandes (gado/bezerros) 2 

Possui animais médios (ovino/caprinos/suínos) 3 

Possui galinhas, patos, coelhos ou similares. 4 

Possui gato, cachorro. 5 

Não sei/Não respondeu -9 

129.  
A família da criança tem alguma terra 
com plantação?  
SE NÃO PULAR PARA 132. 

Sim 1 

Não 2 

Não sei/Não respondeu -9 

130.  
Caso sim, este terreno é da família, 
emprestado ou alugado?  

Próprio 1 

Emprestado 2 

Alugado 3 

131.  O que é feito com o que colhe? 

Não colhe comida 1 

Cultiva apenas para consumo próprio  2 

Cultiva para vender 3 

Cultiva para venda/consumo próprio 4 

132.  

A criança recebe algum auxílio do 
governo?  
SE SIM, PASSE PARA A PERGUNTA 
SEGUINTE: 

Sim 1 

Não 2 

Não sei/Não respondeu -9 

133.  

Se receber auxílio: vou lhe apresentar 
algumas opções de auxílios que a 
criança pode estar recebendo, favor me 
dizer: 
LEIA AS OPÇÕES: 

Auxílio Sim Não NS/NR 

Bolsa escola 1 2 -9 

Cesta básica 1 2 -9 

Bolsa família 1 2 -9 

Vale gás 1 2 -9 

Vale transporte 1 2 -9 

Vale alimentação 1 2 -9 

Dinheiro 1 2 -9 

Outros -8 

Especificar _________________________ 

2 ASPECTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO 

Agora, vou perguntar sobre o histórico de freqüência na escola.  

201.  A criança já foi para a escola? 

Sim  1 

Não 2 

Não se Aplica -7 

Não sei/Não respondeu -9 

202.  
Qual foi a última série que a criança 
completou? 

Menos que a 1a série 0 

1a série 1 

2a série 2 

3a série 3 

4a série 4 

5a série 5 

6a série 6 

7a série 7 

8a série 8 

Não estudou 9 

Não se aplica -7 

203.  
Atualmente, a criança freqüenta a 
escola? 

Sim  1 

Não 2 

Não se Aplica -7 

Não sei/Não respondeu -9 

204.  
Geralmente, quantos dias por semana a 
criança consegue ir à escola?  

1 dia 1 

2 dias 2 

3 dias 3 

4 dias 4 
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5 dias 5 

6 dias 6 

Não se aplica -7 

205.  

 
 
 
 
Se NÃO estiver na escola, qual é a 
principal razão?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se NÃO estiver na escola, qual é a 
principal razão? 

Não dá para pagar mensalidade ou material escolar 
caro demais 1 

Não tem idade suficiente 2 

Responsabilidades domésticas (ex. Tarefas, cuidar 
de crianças). 3 

Ganhar dinheiro ou procurar emprego 4 

Mudou para longe da escola 5 

Baixo desempenho na escola 6 

Falta de interesse na escola 7 

Escola inacessível/longe demais 8 

Expulso da escola 9 

Engravidou/ teve neném 10 

Teve que cuidar de parente doente 11 

Não passou na seleção 12 

Problema emocional/de saúde 13 

Freqüenta creche 14 

Dificuldade de transporte 15 

Outro -8 

Especificar _____________________  

Não se aplica -7 

Não sei/Não respondeu -9 

3. SAÚDE GERAL 

Agora vou perguntar sobre a saúde da criança e o acesso à comida no lar da criança 

301.  
Quantas refeições a criança normalmente 
faz por dia? 

_____________Refeições 
_____________ Mamadeiras 

 

302.  
A criança ficou satisfeita com a 
quantidade de comida que recebeu 
ontem? 

Satisfeito 1 

Insatisfeito 2 

Não comeu ontem 3 

Não sei/Não respondeu -9 

303.  
Esta semana, a criança ficou sem comer 
para que seus irmãos ou familiares 
tivessem o suficiente/mais para comer?   

Sim 1 

Não 2 

Não sei/Não respondeu -9 

304.  

Com que freqüência é fervida a água que 
a criança bebe ou que usa para preparar 
o leite da criança?  
LEIA AS OPÇÕES: 

Nunca 1 

Às vezes 2 

Freqüentemente 3 

Sempre 4 

Não sei/Não respondeu -9 

305.  
Como você descreveria o estado atual de 
saúde física da criança? 
LEIA AS OPÇÕES: 

Excelente 1 

Bom 2 

Médio 3 

Ruim 4 

Não sei/Não respondeu -9 

306.  

A criança tem alguma doença grave? 
(PODE ASSINALAR MAIS QUE UMA 
ALTERNATIVA) 
 
Caso sim, qual é a doença (se conhecida) 
SE NÃO PULAR PARA 401. 

Nenhuma 0 

Paralisia 1 

AIDS 2 

Asma 3 

Surdez 4 

Mudo 5 

Diabete/Hipertensão 6 

Desnutrição 7 

Tuberculose 8 

Problemas de estômago 9 

Problemas de visão 10 

Problemas dentários 11 
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Outro -8 

Especificar ______________________  

Não sei/Não respondeu -9 

307.  
Quanto este problema afeta a capacidade 
da criança viver bem no dia a dia? 
Leia opções 

Bastante 1 

Um pouco 2 

De jeito nenhum 3 

Não sei/Não respondeu -9 

4. TRISTEZA/PERDA/MORTE DE UM ENTE QUERIDO 

Obrigado pelas suas respostas até agora. Sei que perguntas sobre a família podem ser difíceis de discutir, 
mas gostaria de perguntar sobre onde estão os pais da criança. 

401.  
Situação dos pais da criança 
(SE PAIS VIVOS, PULAR PARA A 501) 

 Vivo Morto Outro NS/NR 

Pai 1 2 3 -9 

Mãe 1 2 3 -9 

402.  
Você pode me dizer por que a criança 
não vive mais com a mãe? 

Abandonou o lar, mas ainda está viva  1 

Morta por violência-homicídio 2 

Morreu de doença 3 

Morreu por suicídio 4 

Está na prisão 5 

Não se aplica -7 

Outro -8 

Especificar ______________________  

Não sei/Não respondeu -9 

403.  
Que idade a criança tinha quando ela 
morreu/foi embora?  

____________________Anos 
Não sei/Não respondeu 

 
       -9 

404.  
Você pode me dizer por que a criança 
não mora com o pai? 

Abandonou o lar, mas ainda está vivo 1 

Morto por violência-homicídio 2 

Morreu de doença 3 

Morreu por suicídio 4 

Na prisão 5 

Não se aplica -7 

Outro -8 

Especificar ______________________  

Não sei/Não respondeu -9 

405.  
Que idade a criança tinha quando ele 
morreu/foi embora?  

____________________Anos 
Não sei/Não respondeu 

     
-9 

PARA AQUELES QUE EXPERIMENTARAM A MORTE DO(S) PAI(S): SE NÃO, PASSA PARA A OUTRA 
SEÇÃO.  

Você me disse que o pai ou a mãe não está mais vivo (a). Quero saber como a criança se sente agora sobre 
estas mortes. Sei que a morte é um assunto delicado e que não há respostas certas ou erradas. Muitas 
pessoas se sentem de maneiras diferentes sobre a perda de um ente querido. 

 Nunca Às Vezes Freqüentemente Sempre 
Não tem 
certeza 

406.  
A criança pensa sobre a morte do(s) 
ente(s) querido(s) quase todo o tempo. 

1 2 3 4 0 

407.  
A criança tem raiva quando pensa sobre 
a(s) morte(s). 

1 2 3 4 0 

408.  
A criança ainda não consegue acreditar 
que a pessoa querida realmente morreu. 

1 2 3 4 0 

409.  
Para a criança, a fé em Deus ficou 
abalada desde a morte da(s) pessoa(s) 
amada(s). 

1 2 3 4 0 

410.  
Desde a morte do ente querido, a criança 
perdeu a confiança nas pessoas.  

1 2 3 4 0 

411.  Desde a morte do ente querido, a vida da 1 2 3 4 0 
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criança ficou sem sentido para ela. 

5. APOIO RECEBIDO/ CONECÇÃO SOCIAL PERGUNTAR ÀS CRIANÇAS MENORES DE 13 ANOS 

Obrigado. Agora vou perguntar sobre a consciência e envolvimento com certos eventos e recursos 
comunitários. Também vou perguntar um pouco sobre os parentes da criança.  

Redes de apoio disponíveis 

501.  
Quem é a primeira pessoa a quem a 
criança pede/procura quando tem um 
problema? 

Pai 1 

Mãe 2 

Autoridade da comunidade local ou membro da 
associação 

 
3 

Professor (a) 4 

Tia 5 

Tio 6 

Amigo da mesma idade 7 

Vizinho 8 

Autoridade religiosa 9 

Alguém da instituição onde vive 10 

Ninguém/lugar nenhum 11 

Outro -8 

Especificar ____________________________  

Não sei/Não respondeu -9 

502.  

A criança pertence a algum (a) dos 
seguintes 
Grupos/Organizações/Associação? 
  
LEIA AS OPÇÕES 

 Sim Não NS/NR 

Grupo de amigos do trabalho 1 2 -9 

Grupo de jovens (costura estudos, 
dança canto, música, outro grupo). 

1 2 -9 

Grupo religioso (carismático, coral, 
grupo de jovens cristãos, escoteiros). 

1 2 -9 

Grupo da escola 1 2 -9 

Outro 1 2 -9 

Especificar ____________________________  

Família não-imediata 

503.  
A criança vê algum de seus parentes?  
SE NÃO, PULAR PARA 505. 

Sim 1 

Não 2 

Não sei/Não respondeu -9 

504.  

Caso SIM, Quantas vezes a criança tem 
contato com seus parentes?  
 
LEIA AS OPÇÕES 

No mínimo:  

Todo dia 1 

Uma vez por semana 2 

Uma vez por mês 3 

Duas vezes por mês 4 

Uma vez por ano 5 

Nunca 6 

Não sei/Não respondeu -9 

505.  Caso NÃO, por que não? 

Moram muito longe 1 

Tratam mal a criança 2 

Não querem ver a criança 3 

A criança não quer ver os parentes 4 

Nenhum deles é vivo 5 

Outro -8 

Especificar ____________________________  

Não sei/Não respondeu -9 

Agora, vou ler uma lista de declarações. Não há respostas certas ou erradas. Quero saber a opinião. Estas 
perguntas são sobre o contato que a criança tem com adultos, colegas e outras pessoas na comunidade.  

  Nunca Às Vezes Freqüentemente Sempre 
Não tem 
certeza 

506.  Os parentes visitam para saber como 1 2 3 4 0 
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está a criança 

507.  
Os parentes ajudam quando a criança 
precisa 

1 2 3 4 0 

508.  
A criança confia que os parentes querem 
o melhor para ela 

1 2 3 4 0 

509.  
Muitos dos parentes se aproveitam da 
criança  

1 2 3 4 0 

6. COMPORTAMENTO DE RISCO/ PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO 

Muitas vezes jovens demonstram diferentes tipos de comportamento. Agora, quero perguntar se a criança 
já demonstrou algum destes comportamentos. Mais uma vez, suas respostas são completamente 
confidenciais. Não irei dividi-las com as autoridades e nem ninguém. 

601.  
A criança fumou algum cigarro nas 
últimas quatro semanas?  

Sim 1 

Não 2 

Não se aplica -7 

Não sei/Não respondeu -9 

602.  
A criança tende a se meter em muita 
briga? 

Sim 1 

Não 2 

603.  Se sim, com quem: 
 

Especificar _____________________________ 
 

604.  
A criança bebe alguma bebida alcoólica? 
SE NÃO, PULAR PARA 607. 

Sim 1 

Não 2 

Não se aplica -7 

Não sei/Não respondeu -9 

605.  
Se sim, com que freqüência à criança 
bebe álcool?  

Diariamente 1 

Uma vez por semana 2 

Uma vez por mês 3 

Somente em feriado/festa 4 

Outro -8 

Especificar _____________________________  

Não sei/Não respondeu -9 

606.  
A criança bebe alguma bebida alcoólica 
quando está com algum problema? 

Sim 1 

Não 2 

Não se aplica -7 

Não sei/Não respondeu -9 

607.  

A criança usa alguma droga? (Ex. Cola, 
maconha, gasolina, lança perfume, crack, 
cocaína)? 
SE NÃO, PULAR PARA A 610 

Sim 1 

Não 2 

Não se aplica -7 

Não sei/Não respondeu -9 

608.  
Quantos anos a criança tinha, a primeira 
vez que usou drogas (ex. Cola gasolina, 
lança perfume). 

___________________Anos  

Não sei/Não respondeu -9 

609.  
Hoje em dia, com que freqüência à 
criança usa drogas?  

Diariamente 1 

Uma vez por semana 2 

Uma vez por mês 3 

Uma vez por ano 4 

Uma vez na vida 5 

Não sei/ Não respondeu -9 

610.  A criança vende alguma droga?  

Sim 1 

Não 2 

Não sei/Não respondeu -9 

611.  

No último ano, a criança pegou alguma 
coisa que não pertencia a ela (como furto 
de loja, trombadinha ou coisas dos 
vizinhos). 

Sim 1 

Não 2 

Não se aplica -7 

Não sei/Não respondeu -9 

Agora, quero perguntar sobre as outras pessoas que vivem no lar da criança. Primeiro vou pedir para você 
relacionar todas as pessoas que moram com a criança, depois vou perguntar sobre a saúde de cada uma, e 
se fazem certas coisas ou demonstram certos sentimentos. Quero ouvir sua opinião sobre estas pessoas. 

7. BEM ESTAR DE OUTROS MEMBROS DO LAR 
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Matriz domestica 

701.  
Tem alguma pessoa que mora com a 
criança, exceto pai, mãe ou cuidador, que 
tem alguma doença grave? 

Sim 1 

Não 2 

Não sei/Não respondeu -9 

702.  

Se sim: 
Circule a 
intersecção entre a 
pessoa e o agravo 

Grau de relação 
 Tipo da doença de acordo com a legenda 

P A As D/H D T PE PV PD O 

Irmã 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 

Irmão 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 

Sobrinho 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 

Filho/Filha 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 

Amigo 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 

Namorado 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 

Outros 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 

Especificar _______________________________________________  

Legenda 

P= Paralisia (algum tipo) 1 T= Tuberculose 6 

A= AIDS 2 PE= Problemas de Estômago 7 

As= Asma 3 PV= Problemas de Visão 8 

D/H= Diabete/Hipertensão 4 PD= Problemas Dentários 9 

D= Desnutrição 5 O= Outro -8 

Vou relacionar certos comportamentos ou sentimentos. 

Perguntas sobre crianças de 0-5 anos 

703.  
Tem uma pessoa especial com quem prefere 
ficar quando está chateada ou triste 

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

704.  Demonstra medo excessivo de estranhos 

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

705.  Desinteressada em brincar e jogar 

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

706.  Age de maneira agressiva quando frustrada 

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

707.  Parece nervosa tensa ou preocupada 

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

708.  
Acorda de noite e precisa ser confortada para 
dormir de novo 

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

Perguntas sobre crianças de 6-12 

709.  Tem se tornado inquieto/hiperativo (a) 

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

710.  
Sempre senta sozinho (a), nunca brinca com 
os outros 

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

711.  Sempre está com raiva ou agressivo (a) 

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

712.  
Se recusa a trabalhar, ajudar com tarefas, ir à 
escola   

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

713.  Extremamente quieto (a), nunca fala.  

Sim 1 

Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

714.  Tem dificuldade em fazer amizades com Sim 1 
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pessoas da mesma idade Não  2 

Não sei/Não respondeu -9 

8. PARECER DO ENTREVISTADOR (Só responda quando se afastar do entrevistado) 

Entrevistadores, por gentileza preencher esta seção APÓS a entrevista com o respondente.   

801.  

Como você descreveria a afetividade do 

respondente? 

Variedade normal de sentimentos 1 

Neutro ou triste 2 

Hostil ou com raiva 3 

Excessivamente alegre 4 

Bizarro/estranho 5 

802.  
Qual foi a receptividade do respondente à 
entrevista? 

Muito receptiva colaborativa. 1 

Geralmente receptiva 2 

Parcialmente receptiva 3 

Não receptiva 4 

803.  
Como era a aparência, higiene do 
respondente? 

Bem arrumada, boa higiene. 1 

Geralmente arrumada, higiene adequada. 2 

Um pouco desarrumada, higiene inadequada. 3 

Aparência desarrumada, suja. 4 

804.  

A entrevista foi interrompida ou suspensa 

por algum motivo?  

Sim 1 

Não 2 

805.  

Por quê? Favor explicar. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tem qualquer outro comentário ou preocupação sobre a criança, sua família ou a entrevista de modo geral? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenador de Campo: Anote quaisquer ações empreendidas e datas de execução.  

AÇÃO: ___________________________________ DATA: ____________ 
 
Hora que encerrou entrevista: ________ 
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Capítulo III 

 

 Artigo 1. “Disparities in mother-to-child transmission in Northeast Brazil: regional 

failures within successful country programs”
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 Artigo 2. “Sociodemographic factors and health in a population of 

children living in families infected with HIV in Fortaleza and Salvador, 

Brazil “ 

 

 

Abstract 

 

This study explores the relationships among demographic, socioeconomic and health status of 

children whose parents were HIV positive in two cities in the Brazilian Northeast. We 

conducted a multisite exploratory study in HIV/AIDS referral services for HIV/AIDS in 

Fortaleza, capital of Ceará State, and Salvador, capital of Bahia State, between June 2008 and 

March 2009. The study population consisted of 562 HIV+ adults - or caretakers of children of 

HIV+ adults - who provided information about a single index child under 13 years of age of 

either sex in their household. A structured questionnaire was administered to the adult parent 

or caretaker. We used Multiple Correspondence Analysis (MCA), as implemented in the 

software SPAD (Portable Système pour l'Analyse des données). This analysis enabled us to 

identify relationships among a large number of variables simultaneously. Of the 562 children, 

311 (55.3%) lived in Fortaleza and 251 (44.7%) lived in Salvador. The proportion of HIV-

infected children in Fortaleza was 14.2%, and 61.4% (27/44) of these had progressed to 

AIDS. In Salvador 34.7% of children were seropositive and 95% (83/87) were diagnosed with 

AIDS. The most important factors that emerged from the study were city and serostatus of the 

child.  These two active variables accounted for 75.3% of the variance. Results are grouped 

into four profiles that describe the complex of socioeconomic variables closely associated 

with these families, and the complex and multiple epidemics of HIV, discrimination and 

poverty associated with these AIDS affected families.  

 Keywords: HIV/AIDS; children; affected families 
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Introduction 

More than three decades into the epidemic HIV/AIDS remains a challenge to public 

health despite the advances and achievements in treatment in the last decade. HIV infection 

produces a profound impact for those infected and for their families, since infected adults 

share serostatus, reduced income, and other effects with children (SCHUSTER et al., 2000; 

LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010; YATES;CHANDAN e LIM AH 

KEN, 2010). In Brazil, social inequalities and regional disparities have been identified as one 

of the major problems faced by people living with HIV/AIDS, and by the health system that 

attends them. These factors play a major role in the difficulty of ensuring quality care in this 

region. The Northeast is the poorest region of Brazil. Several studies of families affected by 

HIV/AIDS report cases of extreme poverty, social stigma, discrimination, and difficulty in 

maintaining place of residence, among other effects (BOGART et al., 2008; 

LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010), creating increased vulnerability 

(BOGART et al., 2008). This study explores these relationships.  

 

Methodology 

Design and Study site 

This is a cross-sectional and a multisite exploratory study conducted in reference 

centers for HIV/AIDS in two cites in the Northeast region of Brazil.  We interviewed HIV+ 

parents about their oldest child under 13 years of age.  If parents were dead or absent, the 

caretaker of the child who was responsible for their care was interviewed. The survey was 

conducted in Fortaleza, capital of Ceará State, and Salvador, capital of Bahia State, between 

June 2008 and March 2009. The Northeast region has a population of approximately 52 

million. According to the United Nations Program for Development of Brazil (PNUD) the 

Human Development Index (HDI) of the Northeast is among the worst in Brazil (PNUD, 

2010). In 2010, the population of Fortaleza was 2,452,185, and Salvador 2,675,656; 

Fortaleza's HDI was 0.786 and Salvador’s was 0.794. The percentage of literacy among 15-19 

years and 20-29 years old in Fortaleza was 96.1% and 93.7% and in Salvador was 97.1% and 

96.7%, respectively (MINISTÉRIO DA SAÚDE e OPAS, 2010). 
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Study population 

The study population consisted of 562 HIV+ adult parents or caretakers of children of 

HIV+ parents.  Information about the children was collected using a structured questionnaire 

administered to the adult parent or guardian. We obtained information on socioeconomic and 

demographic characteristics and on the health condition of the child. Respondents were 

approached and consented at the referral center or at pharmacies attached to specialized health 

units in the two cities. 

The interviewers remained at the sites for 3 to 4 months, the median time between 

appointments per recommendations (BRASIL, 2010a). This ensured approaching almost all 

adult parents and caretakers in these health units to inquire about willingness to participate. 

When there was more than one eligible child in the household, information was collected 

about the oldest child, 13 years of age or younger.  

Statistical Analysis  

Data were entered using Epi-Info, v6.04 and exported to STATA ® v.11.0 (Stata 

Corp., College Station, Tex). Descriptive statistics and differences in proportions was tested 

using Chi-square or Fisher’s exact test for the following variables: sex, age, HIV serostatus, 

AIDS diagnosis of the child, and serostatus of the parents. Multivariate analysis called 

Multiple Correspondence Analysis (MCA) which allows the simultaneous analysis of a large 

number of variables and respective categories (CARVALHO e STRUCHINER, 1992) was 

used. Variables were grouped as active and illustrative or supplementary. Active variables 

were city and serostatus of the child. Supplementary variables: 1) demographic and 

socioeconomic characteristics: sex of child, age group, appropriateness of age and education 

level; household organization; schooling; age of parents or mortality status; age group of 

mother, socioeconomic class, education of mother, income in monthly minimum salaries, 

government assistance, number of people sharing the room with the child; number sharing 

child’s bed; 2) health: general health of the child; AIDS, number of meals per day, any denial 

of food to the child; mortality status of parents, child caretaker, HIV status of parents (+, -, 

unknown). For purposes of economic classification of households, we used the criteria of 

economic classification of Brazil (CCEB) that divides the population groups into classes A1, 

A2, B1, B2, C1, C2, D and E (BRASIL., 2008). In this study, we reclassified into A, B, C, D 

and E. Ages were categorized as 0-2 years, 3-7 years and 8-12 years. This reflected not only 

developmental markers but stages of the rollout of PMTCT programs in the northeast.  
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MCA is a graphical method designed for descriptive analysis of large matrices of 

categorical data that don’t demonstrate a well-defined structure. MCA maps these variables as 

points on a low-dimensional graph. The axes of the graph, or active variables were selected 

after univariate analysis. These two dimensions – city of residence (Fortaleza, Salvador) and 

HIV serostatus of child (+, -, indeterminate) - capture most of the variability of the data set. 

The other variables (supplementary) are plotted on the space created as similarity data to 

show the smallest Chi-squared (χ2) distances. Their position viz-a-viz the active variables and 

to each other are presented as non-metric distances. Thus dimensionality, or their relationship 

to each city and serostatus, and clustering are available for interpretation. These points and 

their spatial relationship in clusters can be used to generate hypotheses. However, we cannot 

calculate the statistical significance of these relationships (CARVALHO e STRUCHINER, 

1992; GREENACRE, 2002; ARANHA et al., 2004; BATISTA;ESCUDER e PEREIRA, 

2004; PANAGIOTAKOS e PITSAVOS, 2004; GREENACRE e PARDO, 2005; 2006; 

MOTA;VASCONCELOS e ASSIS, 2007; 2008; SOURIAL et al., 2010). The program SPAD 

3.5 (Système Portable pour l´Analyse des Données), was used to conduct the MCA. 

Ethical Aspects  

The project was approved by the Ethics Committee for Research in the Federal 

University of Ceará. A Consent Form was signed by the child’s parent or guardian 

participating in the interview.  Parents were assured privacy, anonymity and confidentiality in 

the research, in accordance with Resolution No. 196 of the Office of National Health. 

Results 

Of the 562 children, 311 (55.3%) were resident in Fortaleza and 251 (44.7%) were 

resident in Salvador. Half of the children in Fortaleza were female and slightly fewer in 

Salvador. In Fortaleza, 12.2% were aged 0-2 years, 34.7% between 3-7 years and 53.1% 

between 8-12 years of age. The same age groups in Salvador were 15.5%, 28.3% and 56.2%, 

respectively (Table 1).  

The proportion of HIV-infected children in Fortaleza was 14.2%, and 61.4% (27/44) 

of these had progressed to AIDS.  In Salvador 34.7% of children were seropositive and 95% 

(83/87) were diagnosed with AIDS.  In Fortaleza, 35.7% of children and 27.1% in Salvador 

had both parents infected, 32.8% of children in Fortaleza and 10.7% in Salvador had only 

their mother infected with HIV; 14.2% and 42.6% of children had an infected mother but did 
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not have information about their father, respectively. In 11.9% and 1.2% of children in 

Fortaleza and Salvador only the father was HIV positive (Table 1).  

<Table 1> 

In Table 2, we observe that Salvador has a higher proportion of infected children in 

three age groups than Fortaleza: 0-2 years (32.2% versus 13.0%), 3-7 years (42.6% versus 

21.6%) and 8 to 12 years (34.0% versus 13.0%). There was an association between older child 

age - children aged between 3 and 7 years (p=0.004), 8-12 years (p<0.001) - and 

seropositivity in Fortaleza and Salvador.  

<Table 2> 

Contributions of the variables in Correspondence Analysis 

City of residence (42%) and serostatus of child (33%) explained 75.3% of the overall 

variance in the study; they are factor 1 and factor 2 in the analysis and serve as the x- and y-

axis in the graph (Figure 1). The contribution of city is 50.0%, 22 % by Fortaleza and 27.7% 

for Salvador. In the definition of the y-axis, the largest contribution was attributed to child's 

serostatus, and this contributed 50% of the definition of the axis.  

Graphical Representation 

The graph is a two-dimensional Cartesian graph. The x-axis, city, shows a 

differentiation between the two cities and a distinct distribution of illustrative variables. In 

quadrant I, defined by the city of Fortaleza (AQ_1), there was greater proximity to negative 

serostatus (AS_2) (Figure 1). Serostatus defines the y-axis, moving from quadrants I and IV, 

to II and III. Salvador, defining quadrant IV is more proximate to negative serostatus (AS_1), 

and poorer health (AD_1).  The variable AD_2, reduced level of disease, is proximate to 

negative serostatus (AS_2) in Quadrant I (Figure 1). The quadrants capture, in fact, four 

profiles, or groupings of variables. In the first quadrant, Fortaleza (AQ_1) the following 

variables are grouped: mother and father seropositive (AN_1), children cared for by the 

mother and by relatives (AE_2), family income between 1 to 3 minimum salaries (AF_2), 

head of the family with up to three years of education (AP_1), socioeconomic class B 

(AH_1), children with age-appropriate academic year (AG_1) and sharing a room with more 

than 4 people (AK_2). In Quadrant II, the following variables are grouped: mothers under the 

age of 34, from 10 to 19 years (AM_1) and 20 to 34 years (AM_2) - institutionalized children 
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(AE_3), children 0-2 years of age (AL_1), and socioeconomic class E (AH_4), children who 

share their bed (AB_1) and go without food so that siblings can eat (AJ_1). Inconclusive data 

(AS_3) appears in this graph unassociated with other variables in the most distal point of the 

graph.  

In Quadrant III, represented by the city of Salvador (AQ_2): children with an infected 

mother and no information about the father (AN_3), mothers aged 35 years and older 

(AM_3), deceased father (AT_2), head of the household 4-7 years of education (AP_2) and 

socioeconomic class C (AH_2), child between 8 and 12 years of age (AL_3), inappropriate 

age grade level (AG_2) and health status as excellent (AR_1). 

In Quadrant III, also associated with Salvador, the following variables are grouped: 

children who are fed <3 meals/day (AI_1), deceased mother (AU_2), household income <1 

minimum salary (AF_1) and physical health of children reported as good (AR_2). In this 

group there is a closer relationship between positive serostatus (AS_1) and the presence of 

AIDS (AD_1) (Figure 1).  

In the center of the graph a large number of illustrative variables not clearly associated 

with city of residence and child serostatus are clustered. These include: gender (AA_1), age of 

the child between 3-7 years (AL_2), three or more meals per day (AI_2), socioeconomic class 

D (AH_3), father alive (AT_1), cared for by the mother (AE_1), not sharing a bed  (AB_2) 

and sleep in rooms with up to three others (AK_1)(Figure 1). 

<Figure 1 and legend> 

Discussion 

The study showed that the proportion of children living with HIV who were born to an 

HIV+ mother is high in both capitals (Fortaleza and Salvador 14.2% and 34.7% respectively), 

5 and 12 times higher than the prevalence found in more developed regions of the country, 

where the rates are lower than 3% of pregnant women who had access to prenatal diagnosis 

and appropriate treatment (RAMOS JR et al., 2007).  Since children 0-2 years of age in this 

study were born at a time when prophylactic measures to reduce vertical transmission of HIV 

should have been fully implemented throughout the country, the rates found in this study are 

surprising. The higher rates for older children are more easily explained. Another difference is 

that almost all of the children in the study in Salvador were diagnosed with AIDS (95.4%).  
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Even though Fortaleza had a lower rate (61.4%), both values suggest a breakdown in the 

PMTCT cascade and postnatal contact.  

Several hypotheses can be offered to explain this diversity of epidemiological and 

operational scenarios in different regions in Brazil (RAMOS JR et al., 2007; RAMOS et al., 

2011).  Barriers to accessing health services include poverty, low education, inadequate food 

and housing, costs of transportation to health services, discrimination and stigma against 

people living with HIV and comorbidities, among others (RAMOS JR et al., 2007). 

Globally, according the Summary Progress Report 2011 it is estimated that by the end 

of 2010, about 34 million people worldwide are living with the virus and about 2.7 million 

people in 2010 have new infections, of which 390,000 are in children 

(WHO/UNAIDS/UNICEF, 2011). Despite all the publicized success of public programs for 

treatment and prevention of HIV/AIDS conducted by the Department of HIV, AIDS and Viral 

Hepatitis of the Ministry of Health of Brazil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), a 

discrepancy exists between the expected results and the results observed in the health status of 

Brazilian children exposed to HIV/AIDS. The last decade has seen a growing national 

program, especially in areas incorporating antiretrovirals, such as PMTCT. However, for the 

two capital cities in this study, the impact of these programs appears muted (RAMOS JR et 

al., 2007), more so for Salvador than Fortaleza. This study demonstrated that even in recent 

years, children aged 0-2 years, are still being infected through vertical transmission, and the 

same proportion is found in this young age group as in children between 8-12 years of age, 

who became infected during an earlier period in which interventions in the two capitals were 

not well-developed. 

This study shows a flaw in the implementation of preventive prophylactic measures to 

reduce vertical transmission in both studied cities. According to data from DATASUS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), approximately 98% of women in Brazil have hospital 

delivery and 95% had at least one prenatal consultation.  However, the social and economic 

vulnerability of these mothers might reduce prenatal visits, provide resistance to testing, or 

produce late arrival at hospital, making it difficult to implement the recommended steps for 

the prevention of mother-to-child infection. The obstacles to this implementation may occur at 

different times in the PMTCT cascade, such as routine HIV testing, availability, tracking and 

delivery of results in a timely manner, access and initiation of treatment with antiretroviral 

drugs, as well as follow-up visits and feeding recommendations for children exposed to the 
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virus (FARIAS et al., 2008). These difficulties are confirmed in studies showing these 

disparities (MATIDA et al., 2005; RAMOS JR et al., 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010; KERR et al., 2011), especially in the northeast of Brazil. 

The use of multiple correspondence analysis to map the relationships among variables 

simultaneously, constructing empirical indicators that could lead to the formulation of 

hypotheses (GREENACRE e PARDO, 2005) such as the regional disparities discussed here. 

It was also possible to assess relations among socioeconomic and demographic characteristics 

and health in children living in Fortaleza and Salvador. The method generated different 

profiles for children in each city, pointing out that inequalities extend even in a region 

considered to be poor overall. 

In the city of Fortaleza, the profile included living with parents with HIV/AIDS, but 

more intact (for example, knowledge of father’s serostatus), supported by mothers and 

relatives (siblings, uncles, and grandparents), with low socioeconomic status but with less 

housing pressure and age appropriate attendance at school. Studies relevant to this topic 

reported that infants and younger children tend to live with their mothers while older children 

tend to live with relatives (uncles, grandparents) or orphanages 

(LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010). Discrimination, stigma, and 

poverty associated with families affected by HIV/AIDS triggers psychosocial stressors and 

can cause attention and learning deficits (BROWN e LOURIE, 2000; 

LICHTENSTEIN;STURDEVANT e MUJUMDAR, 2010). Also the lack of information on 

the serology of the father, reinforces the idea that women are abandoned by the fathers of their 

children, increasing their vulnerability. 

In Fortaleza, variables included children under two years of age, institutionalized 

children of young mothers, extreme poverty, sharing a bed and food shortages for the infected 

child. Several studies have emphasized that both in developed and in underdeveloped 

countries, poverty is the greatest barrier to prevention and treatment of HIV (BROWN e 

LOURIE, 2000). An applied study in 124 HIV-positive adults in Australia found that almost 

half of them were living below the poverty line (EZZY et al., 1998). Other studies have also 

found that low socioeconomic power of parents with HIV may negatively influence the 

quality of life of children (FOSTER e WILLIAMSON, 2000; ANTLE et al., 2001). 

However, due to costs and specialization of care for patients with HIV/AIDS, most 

children and families of people with HIV depend directly on the resources offered by the 
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public sector. These include all health services such as: health education, laboratory, 

antiretroviral therapy, supplemental feeding, shelter for the poor, and institutions for orphans. 

These services are not always available. In addition, factors such as stigma and discrimination 

against people living with HIV even makes it more difficult the access to these services 

(SCHUSTER et al., 2000). Differential access may explain some of the difference between 

Fortaleza and Salvador. 

In Salvador, the profile of children was characterized by a predominance of children 

with infected mothers, who were older than 35 and had low levels of schooling, children aged 

8-12 and not in an age-appropriate class at school. Children in extreme poverty, a large 

proportion had lost their mother and were infected with HIV, and most had already been 

diagnosed with AIDS.  

Outside of the difference across sites, the study documents many vulnerabilities. These 

include: little or no access to basic needs and rights such as safe housing, education, love, 

family support, food and basic nutrition, and protection from abuse, among others (SKINNER 

et al., 2006). From this perspective, individual vulnerability, social and institutional (AYRES 

et al., 1999; AYRES et al., 2003) is strongly marked in this study. 

In conclusion, HIV infection rates in children living in Fortaleza and Salvador are 

higher than those living in more developed areas of the country. Social and individual 

vulnerability is accompanied by socioeconomic deprivation. We can only suggest that an 

institutional vulnerability exists as well, represented by the high rates of seropositivity in 

children born to a seropositive mother. In the face of efforts to medicalize the epidemic and 

present HIV/AIDS as a chronic condition, the syndemic nature of the epidemic reemerges in 

this study. The cluster of variables includes the socioeconomic conditions and their 

consequences, and failed programs to treat vertical transmission. These conditions affect not 

only the seropositive child, but all children in the household. In this study we only address 

children entering puberty, and the problems associated with sexual debut and lifecourse of 

children in these households are not discussed, but can be anticipated. Only a generalized 

program focused on the basic rights of all children, especially those in poverty or otherwise 

vulnerable, will create circumstances to break the cycle of infection and reduced life chances. 

The implementation of public health policies aimed at effective prevention of mother to child 

transmission and the parallel expansion of social policies, to reduce inequalities and poverty 

in these regions, are absolutely urgent.  
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Table 1. Demographic characteristics of children of HIV+ parente in Fortaleza and Salvador 

2008-2009. (N=562) 

Variables 

Fortaleza Salvador 

p valor 

n (%) n (%) 

Sex           

Masculine 155 49.8 135 53.8 
0.352 

Feminine 156 50.2 116 46.2 

Age of child           

0 to 2 years 38 12.2 39 15.5 

0.205 3 to 7 years 108 34.7 71 28.3 

8 to 12 years 165 53.1 141 56.2 

Serostatus of child           

Positive 44 14.2 87 34.7 

0.000 Negative 230 74.0 153 61.0 

Inconclusive/no test 37 11.9 10 4.4 

AIDS           

Yes 27 9.8 83 34.6 
0.000 

No 247 90.2 157 65.4 

Serostatus of parents           

Mother + and father + 111 35.7 68 27.1 

0.000 

Mother + and father - 102 32.8 27 10.8 

Mother + and father no 

information 44 14.2 107 42.6 

Mother – and father + 37 11.9 3 1.2 

No information 17 5.5 46 18.3 

Note: value of Pearson’s chi squared. 
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Table 2. Association between age groups and child HIV serostatus in children born to an HIV 

positive parent in Fortaleza and Salvador (n=514).  

Variables 

Fortaleza (n=274) Salvador (n=240) 

Positive Negative Positive Negative 
p value 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Age Group p value = 0.187
b
 p value = 0.443

a
  

0 to 2   years 3 (13.0) 20 (87.0) 10 (32.2) 21 (67.7) 

0.205
a
 3 to 7   years 21 (21.6) 76 (78.4) 29 (42.6) 39 (57.4) 

8 to 12 years 20 (13.0) 134 (87.0) 48 (34.0) 93 (66.0) 

Notes: * Excluding children with inconclusive serology; 
a 
Pearson’s chi square;  

b
Teste 

Fischer’s exact test. 
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Figure 1. Multiple correspondence analysis of categories of groups of children in Fortaleza  

and Salvador, and socioeconomic, demographic and health characteristics, 2008 e 2009. 

Legend Figure 1 

Variable Label Strata 

Coordinates of active 

and illustrativative 

strata* 

Factor 1 Factor 2 

City AQ_1 Fortaleza 0.71 0.00 

AQ_2 Salvador -0.88 0.00 

Child’s serostatus AS_1 Positive -1.34 -0.66 

AS_2 Negative 0.29 0.58 

AS_3 Inconclusive 1.34 -2.80 

Sex AA_1 Males -0.01 0.03 

AA_2 Females 0.01 -0.03 

Sharing a bed  AB_1 Yes 0.33 -0.03 

AB_2 No -0.05 0.00 

AB_3 No  information -0.57 0.29 

Recieves government assistance  AC_1 Yes 0.12 0.09 

AC_2 No -0.08 -0.04 

AC_3 No information -0.56 -0.31 

AIDS AD_1 Yes -1.45 -0.66 

AD-2 No 0.24 0.51 

AD_3 No information 1.34 -2.80 
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Variable Label Strata 

Coordinates of active 

and illustrativative 

strata* 

Factor 1 Factor 2 

Caretaker AE_1 Mother -0.08 -0.01 

AE_2 Parents 0.15 0.10 

AE_3 Institution/ 

others 

0.19 -0.24 

Income (monthly salaries) AF_1 Up to 1 salary -0.20 -0.08 

AF_2 1 a 3 salaries 0.10 0.03 

AF_3 4 of more salaries 0.39 0.22 

AF_4 No information -0.07 -0.04 

Age-appropriate grade level AG_1 Yes 0.10 0.21 

AG_2 No -0.59 0.05 

AG_3 Doesn’t apply 0.04 -0.20 

Class category AH_1 B 0.42 0.02 

AH_2 C -0.17 0.09 

AH_3 D -0.01 0.04 

AH_4 E 0.22 -0.25 

Meals per day AI_1 < 3 -0.32 -0.06 

AI_2 3  or more 0.01 0.00 

Didn’t eat because siblings needed 

food 

AJ_1 Yes 0.44 -0.04 

AJ_2 No -0.04 0.00 

AJ_3 No information 0.18 -0.07 

Nº of people sharing the room AK_1 Up to 3 persons -0.02 -0.01 

AK_2 4 or more persons  0.35 0.22 

Age group of child AL_1 0 to 2 years 0.19 -0.64 

AL_2 3 to 7 years 0.00 -0.03 

AL_3 8 to 12 years -0.05 0.12 

Age group of mother AM_1 10 to 19 years 0.31 -1.00 

AM_2 20 to 34 years 0.15 -0.03 

AM_3 35 or more -0.10 0.15 

AM_4 No information -0.50 -0.03 

Infection status of parents AN_1 Mother HIV
+
 and 

Father HIV
+
 

0.09 0.08 

AN_2 Mother HIV
+
 and 

Father HIV
_
 

0.48 -0.25 

AN_3 Mother HIV
+
 and 

Father  no 

information  

-0.52 0.07 
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Variable Label Strata 

Coordinates of active 

and illustrativative 

strata* 

Factor 1 Factor 2 

AN_4 Mother HIV
_
 and 

Father HIV
+
 

0.79 0.24 

AN_5 No information -0.49 -0.03 

Schooling of household head AP_1 Up to 3 years 0.27 0.03 

AP_2 4 to 7 years -0.14 -0.01 

AP_3 8 years or more 0.04 0.03 

AP_4 No information 0.12 -0.17 

General health of child AR_1 Excellent -0.06 0.23 

AR_2 Good -0.01 -0.21 

AR_3 Poor to medium 0.16 -0.17 

AR_4 No information 0.41 0.16 

Status of father AT_1 Alive -0.04 -0.02 

AT_2 Dead -0.09 0.01 

AT_3 No information 0.53 0.17 

Status of mother AU_1 Alive -0.02 -0.01 

AU_2 Dead -0.32 -0.23 

AU_3 No information 0.63 0.46 
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