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RESUMO

Duas décadas após o início da epidemia da aids, observa-se uma geração de
crianças impactadas pelo HIV. Elas vivenciam uma infância marcada pelo
adoecimento dos genitores, pela orfandade e pelo estigma ocasionado pela doença.
Algumas delas, soropositivas ou não, são submetidas à institucionalização. Assim,
viver em uma instituição, muitas vezes, é a opção mais viável para as crianças.
Objetivou-se analisar como vivem as crianças nascidas expostas ao HIV inseridas
em casas de apoio/ orfanatos em Fortaleza, Ceará. Optou-se pela articulação da
pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa, empregando-se para fornecer
elementos do caminho a ser trilhado o estudo de caso. Empregou-se ainda a
modalidade de pesquisa história oral temática. Teve-se como população 24 crianças
nascidas expostas ao HIV que vivem em regime integral ou parcial em duas
instituições (casa de apoio e orfanato). O estudo foi conduzido durante o primeiro
semestre de 2010, em Fortaleza- Ceará, região Nordeste do Brasil. Duas instituições
cadastradas em órgão público são responsáveis pelo cuidado de crianças nascidas
expostas ao HIV ou infectadas ao longo da vida que funcionam como referência para
o Estado do Ceará. Ambas participaram do estudo: a Casa Sol Nascente
(permanência integral) e o Centro de Convivência Madre Regina (permanência semi-
integral). Para a coleta de dados, utilizaram-se: entrevista semiestruturada para
captar dados epidemiológicos, clínicos e sociais das crianças e dos genitores; dados
primários obtidos dos prontuários das crianças; histórias de vida produzidas pelas
responsáveis da instituição e pelas mães, e relatos de situações de preconceito
vivenciado pelas crianças. Para a análise quantitativa, as instituições foram
comparadas mediante distribuições de frequências bivariadas. Observou-se que as
crianças têm acesso aos itens indispensáveis para o crescimento e desenvolvimento
adequados, entretanto enfrentam importantes marcadores de vulnerabilidade. As
diferenças entre as duas instituições foram, na maior parte das vezes, atribuídas à
presença materna nos cuidados dispensados às crianças da instituição de tempo
semi-integral. Sugere-se um trabalho intersetorial e um cuidado integral de acordo
com as necessidades próprias de cada instituição, de cada família e de cada
criança, numa prática mais humanizada, resolutiva, como uma forma de promoção
da vida.

Palavras-chave: Aids. Criança institucionalizada. Crianças órfãs. Enfermagem.



ABSTRACT

Two decades after the beginning of the AIDS epidemic, it has been observed how
one generation of children has been affected by HIV. They experience a childhood
marked by their parent�s becoming ill, by being orphans and by the stigma caused by
the illness. Some of these children whether they are the virus� bearer or not have to
be taken to institutions. Thus, living in an institution is, most of the times, the most
viable option for the children. It was intended to analyze how children who were born
exposed to HIV live inserted in support houses/orphanages in Fortaleza, Ceará. The
option chosen was the articulation of the research with the qualitative and
quantitative approach which was used to provide elements of the way the case study
should follow. The modality of thematic oral history research was also used. The
population used was composed of 24 children exposed to HIV on birth that live in full
or part-time system in two institutions (support house and orphanage). The study was
carried out during the first semester of 2010, in Fortaleza-Ceará, Northeastern region
of Brazil. Two institutions registered in a public organ and which function as
reference institutions in the state of Ceará, are responsible by the children�s care of
children exposed to HIV on birth or infected during their lives. Both took part in the
study: the �Casa do Sol Nascente� [House of Rising Sun (full-time permanence)] and
the �Centro de Convivência Madre Regina� [Social Center Madre Regina (semi-full
permanence)]. To collect the data were used: interviews semi-structured to collect
epidemiologic, clinical and social data of the children and their parents; primary data
obtained from the children�s health registers; life stories produced by the people in
charge of the institutions and by the mothers and reports of prejudice situations
experienced by the children. For the quantitative analysis, the institutions were
compared by means of distribution of bivariad frequencies. It was observed that the
children have access to the items indispensable for their adequate growth and
development, facing, however, important markers of vulnerability. The differences
between the two institutions were most of the time attributed to the mother�s
presence in the care dedicated to the children of the semi-full time institutions. An
inter-sectional work should be suggested and a full-time care according to the needs
characteristic of each institution, each family and each child, in a more humanized
resolute practice as a way of promoting life.

Key-words: AIDS. Child institutionalized. Child orphaned. Nursing.
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1 INTRODUÇÃO

1.1  Interesse pela temática, justificativa e impressões

A experiência com a temática do HIV/aids começou ainda no segundo

semestre da graduação em Enfermagem mediante participação no Núcleo de

Estudos em HIV/aids e Doenças Associadas, projeto cadastrado junto ao Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que promove

atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Inicialmente, durante trabalho desenvolvido com o apoio da bolsa de

Extensão, houve a participação na condução de grupo de autoajuda destinado aos

portadores de HIV/aids, implementado semanalmente. O contato vivenciado com os

portadores com base em suas necessidades emocionais, suas dúvidas e, muitas

vezes, seus medos e angústias, constituiu-se em experiência proporcionadora de

amplo crescimento profissional e pessoal.

Posteriormente, em outra etapa da participação no referido núcleo, já com

o apoio da bolsa de Iniciação Científica, houve o engajamento na coleta de dados de

diversas pesquisas. Entre elas o estudo �Condições de saúde, convivência familiar e

comunitária de crianças nascidas sob risco da transmissão vertical�* que mostrou de

forma abrangente a realidade das crianças expostas ao HIV/aids do Estado do

Ceará.

Pelos dados obtidos nesse estudo, percebeu-se a necessidade de

aprofundar os conhecimentos acerca das crianças que, vitimizadas pelo HIV/aids,

viviam sob os aspectos da orfandade e da institucionalização.

Somada à afinidade pela temática relacionada ao HIV/aids e ao período

da infância, a motivação para a realização do estudo também adveio da urgência de

a Enfermagem ampliar seu campo de ação relativo aos cuidados às crianças

nascidas expostas ao HIV para além do cenário hospitalar ou ambulatorial. Para

tanto, urge conhecer a peculiar realidade vivenciada pelas crianças que enfrentam

graves fatores de vulnerabilidade no contexto do HIV, como a infância, a orfandade

e a institucionalização. Destaca-se que, no Nordeste do Brasil, o trabalho realizado é

pioneiro e traz o caráter inovador de narrar a história de vida das crianças além de

* Estudo coordenado pela Profa. Dra. Marli Teresinha Gimeniz Galvão e financiado pelo CNPq.
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revelar dados descritivos sobre os aspectos sociais e de saúde. Observou-se ainda

que há escassez de estudos sobre a atual situação das crianças atingidas pela

epidemia nessa região do país.

Como cuidador, o enfermeiro assume a responsabilidade pelos seus

assistidos. Quer seja em ambiente hospitalar ou na saúde pública, o enfermeiro

deverá promover a saúde e o bem-estar de indivíduos e comunidades, de forma

ampla. Atualmente a saúde, a exemplo de outras áreas, é dominada pela tecnologia.

É preciso, porém, resgatar o cuidado que a Enfermagem tem promovido desde as

raízes da sua história, desde o berço da profissão, pois, acima de um cuidado

tecnicista e meramente biológico, existe a valorização da vida em toda a sua

amplitude, de maneira mais humana. Dessa forma, acredita-se que o estudo

contribuirá não só para a ampliação do conhecimento em Enfermagem, mas para a

valorização das ações de cuidado e de promoção da saúde possíveis de serem

oferecidas às crianças expostas ao HIV à luz das informações obtidas pela

realização da pesquisa.

Quando se trata da responsabilidade por uma criança, é indispensável

considerar não somente o caráter fisiológico agregado ao processo de crescimento e

desenvolvimento, como também o psicológico e o social. Neste caso, o enfermeiro

tem a missão de zelar por um indivíduo no tempo presente, com vistas a oferecer

subsídios para o ser que se desenvolverá. Destaca-se, assim, a necessidade de

produzir pesquisas nessa área de conhecimento de forma a propiciar subsídios para

a assistência de Enfermagem às crianças nascidas expostas ao HIV/aids.

Todas as fases de realização deste estudo foram marcadas pela

sensibilidade em face da profundidade da temática. A busca pelo conhecimento

científico e o interesse em evidenciar os dados mediante comprovação teórica

nortearam todo o processo de elaboração do estudo. Entretanto, a complexidade da

vida das crianças compreendida através das particularidades advindas da

associação com o vírus da aids transcendeu esse aspecto e proporcionou ricas

experiências pessoais. As necessidades materiais, os maus-tratos e a falta de amor

não foram capazes de tirar o sorriso das crianças. Foi esse sorriso que motivou

ainda mais a pesquisadora.
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1.2  A infecção pelo HIV/aids e sua inserção no período da infância

A epidemia de aids se constitui em um desafio para a saúde global. Como

divulgado, o HIV já causou cerca de 25 milhões de mortes e provocou profundas

mudanças demográficas, econômicas e sociais na maioria dos países mais

afetados. Segundo se estima, a cada dia, cerca de 6.800 pessoas são infectadas

pelo HIV e 5.700 morrem em decorrência da doença em todo o mundo. Os jovens

entre 15 e 24 anos representam 45% das novas infecções no mundo inteiro. Em

âmbito global, o número de jovens que convivem com o HIV passou de 1,6 milhão,

em 2001, para 2 milhões, em 2007. Conforme estimativas, 370 mil crianças menores

de 15 anos se infectaram pelo HIV em 2007 (UNAIDS, 2008).

Nos países mais afetados pela epidemia de HIV é visível o aumento do

número de crianças infectadas. No Brasil, consoante divulgado pelos dados do

Ministério da Saúde, até 2009, entre menores de 13 anos, somavam-se 14.184

casos (BRASIL, 2010).

Apesar destas estatísticas, o advento do tratamento antirretroviral

proporcionou melhorias nos indicadores de saúde e de desenvolvimento de crianças

e adolescentes vivendo com HIV/aids, com redução acentuada da ocorrência de

infecções oportunistas e internações, redução da mortalidade e melhora da

qualidade de vida. Nos países onde o acesso ao tratamento é garantido, como no

Brasil, constata-se o aumento do número de crianças que se infectaram pelo HIV por

transmissão vertical que estão chegando à adolescência e à idade adulta. Dessa

forma, os profissionais de saúde bem como familiares, principalmente os cuidadores,

têm enfrentado novos desafios como a revelação do diagnóstico, o acesso e

permanência nas instituições de ensino, a chegada da puberdade, o início da vida

sexual e a adesão ao tratamento (BRASIL, 2008a).

A infância é destacada como um período especialmente favorável ao

desenvolvimento de certas propriedades humanas. Quando a criança é submetida a

situações de privação material e emocional severa, esse potencial de

desenvolvimento pode não ocorrer de maneira adequada, o que implica riscos ao

processo de estruturação da personalidade, à construção da sociabilidade e ao

amadurecimento psicológico (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002). Nessa fase o

indivíduo passa por vários processos de aprendizagem, bem como por novas e

contínuas adaptações (FREITAS et al., 2010).
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Portanto, a inserção das crianças no contexto da infecção pelo HIV traz

prejuízos incalculáveis, tanto de ordem física como mental, à medida que enfrentam

em seu cotidiano as situações desfavoráveis para seu desenvolvimento pleno e

saudável. Ademais, direitos como saúde, educação, moradia, alimentação, não

discriminação, bem como a integridade física e mental, podem ser sobremaneira

afetados (FRANÇA, 2006).

Além dos aspectos relacionados ao adoecimento, a aids compromete

toda a estrutura econômica e psicoemocional familiar. Indicam-se fatores

socioeconômicos e culturais como pobreza, promiscuidade, uso de drogas,

criminalidade e perda dos pais ou outros membros da família em decorrência da aids

como representativos da realidade de muitos dos adolescentes e crianças infectados

pelo HIV. Quando um dos pais adoece, a renda familiar se reduz e grande parte dos

recursos financeiros passa a ser consumida em medicamentos e no tratamento

(ABADIA-BARRERO, 2002). E quando os pais sofrem de doenças associadas ao

HIV/aids, as crianças são privadas de maior tempo de convivência com os adultos,

surgem carências emocionais, educacionais e financeiras. Aliada à perda de

trabalho, a maior demanda com custos médicos, muitas vezes, acaba por prejudicar

o bem-estar familiar (KIMANI et al., 2009).

Observa-se, assim, que o problema das crianças começa muito antes da

morte dos pais. A morte é apenas o desfecho de um período de doença,

frequentemente seguido por inadequada orientação familiar e suporte emocional

(KIMANI et al., 2009).

Mas a morte de um dos pais durante a infância tem profundo e

permanente impacto sobre o bem-estar psicossocial da criança. Elas sentem

dificuldade para processar o luto em virtude do seu desenvolvimento vulnerável

caracterizado pela imaturidade intelectual e dependência emocional (LI et al., 2008).

Está também prejudicado o suporte educacional, social, nutricional, material e

financeiro. Vinte anos após o início da epidemia, uma geração de crianças afetadas

pelo HIV/aids vivenciam uma infância privada de estabilidade emocional e amor

(KIMANI et al., 2009).

De modo geral, as crianças convivem com a perda gradativa dos pais,

dificuldades econômicas e incertezas crescentes em relação ao seu futuro. Elas

ainda enfrentam discriminação em face da associação entre sua condição de

doentes de aids e o comportamento dos pais que levou à aquisição do HIV. Dessa
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forma, muitas crianças e adolescentes vivem com pais biológicos portadores da

infecção ou doentes. No entanto, outras vivem com os demais familiares em

decorrência do falecimento dos pais ou de situações econômicas adversas. As

instituições, por esses mesmos motivos, também abrigam parcela dessa população

(GRANDO et al., 2003).

Conforme se destaca, os pais são os responsáveis pela estrutura

emocional da criança, ao desempenhar o papel de facilitadores no seu processo de

crescimento e desenvolvimento. As condições ambientais do micro e macrossistema

onde vive a criança e a estrutura familiar na qual ela está inserida são aspectos

significativos no desenvolvimento de suas potencialidades como ser-no-mundo.

Assim, o processo de crescimento e desenvolvimento esperado, bem como as

expectativas de vida da criança são alterados com o advento de uma situação

adversa, como, por exemplo, a aids (SCHAURICH; MEDEIROS; MOTTA, 2007).

Diante da realidade ora citada, torna-se vital dar assistência a todas as

crianças que vivenciam graves formas de vulnerabilidade e privação. Entretanto,

para se garantir tal assistência, elas necessitam de um aparato socioeconômico que

propicie condições de saúde satisfatórias (MEDEIROS; MOTTA, 2008).

Como observado, a vulnerabilidade individual das crianças expostas ao

HIV pode estar relacionada a diversos aspectos e fatores, porém três merecem

destaque: a pouca compreensão no tocante à doença, suas implicações e

repercussões; o reduzido poder de transformação de comportamentos e atitudes; e

o desconhecimento quanto ao diagnóstico de HIV/aids. Há de se considerar, ainda,

que, embora inclusos neste plano analítico básico da vulnerabilidade, esses três

aspectos são interdependentes e sofrem influência e influenciam os planos social e

político (SCHAURICH; MEDEIROS; MOTTA, 2007).

Adverte-se, no entanto, para o seguinte: questões como a orfandade a

que estão expostas as crianças e adolescentes e sua consequente

institucionalização, as diversas estruturas e organizações familiares, as dificuldades

existentes no interior desse grupo para a revelação do diagnóstico, o pacto de

silêncio intrafamiliar em relação ao HIV/aids no inerente à comunidade, aos serviços

de saúde e à creche/escola, a complexidade da adesão ao tratamento antirretroviral,

a existência (ou não) de políticas de prevenção, diagnóstico e assistência são

aspectos decisivos. Eles aumentam ou diminuem a vulnerabilidade da criança à

infecção pelo HIV ou ao adoecimento por aids.
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Ante esta realidade, políticas de planejamento, financiamento e avaliação

das pesquisas relacionadas à vulnerabilidade e ao controle da disseminação do

vírus da aids apresentam-se como estratégias viáveis na minimização dos efeitos

causados na vida das crianças expostas ao vírus.

No campo da saúde, a Enfermagem deve colocar-se de forma atuante

nesse processo, sobretudo por dispor de tecnologia, conhecimento e habilidade

adequados para realizar interferência positiva.

Até agora, as intervenções advindas das necessidades das crianças

inseridas no universo do HIV e da aids foram focalizadas primariamente nos órfãos.

O número de crianças órfãs em decorrência da aids foi adotado como um marcador

de severidade das epidemias nacionais. Assim, fornecer apoio a crianças que

perderam os pais tem sido visto como uma razão imperiosa. Entretanto, não

somente os órfãos enfrentam situações difíceis; as demais crianças igualmente

expostas ao vírus, embora não órfãs mas de comunidades pobres, também sofrem

privações severas e urgentes (BRASIL, 2007a).

Normalmente os programas relacionados aos impactos do HIV/aids sobre

a solidariedade tradicionista ou moderna são limitados, pois apenas discutem o

problema dos órfãos, sem considerar, por exemplo, o problema das viúvas e da

própria família dependente do doente. Além disso, o impacto não ocorre somente

com a morte, mas bem antes dela, nas infindáveis visitas ao posto de saúde, aos

hospitais universitários, aos centros de tratamento e aos terapeutas tradicionais

(SANTOS, 2006).

Adverte-se, porém: programas focalizados exclusivamente em órfãos

podem colocar em desvantagem ou excluir crianças no curso da doença. Esse

aspecto demonstra a importância da temática e sugere a necessidade da realização

de mais estudos no intuito de propiciar subsídios para o desenvolvimento de ações

eficazes que favoreçam as crianças expostas ao HIV.

1.3  A orfandade associada ao HIV

Consoante o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), órfão é

uma criança que perdeu um ou ambos os pais. Referido organismo utiliza essa

definição na produção das estatísticas globais. Todavia, há contradição quanto ao

entendimento usual desse termo pelas culturas ocidentais e africanas (JLICA, 2009).
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A maioria dos trabalhos publicados ou não define órfão ou o faz de modo

inconsistente. Dessa forma, as inconsistências enfraquecem as pesquisas, e tornam

complexa a comparação significativa de resultados entre os estudos relativos a esta

temática (SHERR et al., 2008).

Contudo, como em meados da década de 1990 a pandemia da aids

começou a levar à morte milhões de pais em todo o mundo, deixando um número

sempre crescente de crianças sem um ou os dois pais, o UNICEF e várias outras

organizações internacionais perceberam a urgência de aprovar definição mais ampla

de órfãos. Para explicar essa crise recente, surgiram, então, duas terminologias: �um

órfão�, para a perda de um pai, e �órfão duplo�, para a perda de ambos os pais.

(UNICEF, 2006).

 Como o UNICEF pondera, a definição citada pode influenciar a

consideração errônea segundo a qual se enquadram na definição apenas as

crianças situadas completamente fora do apoio familiar e, assim, com necessidades

de uma nova família, abrigo e cuidados. Esse engano custaria o alto preço de

intervenções limitadas, as quais veem crianças como indivíduos isolados, e induziria

a se perder a oportunidade de encorajar famílias e comunidades no cuidado às

crianças (MATILDA; MARCOPITO; SUCCI, 2004).

No mundo, dos mais de 132 milhões de crianças classificadas como

órfãos, apenas 13 milhões perderam ambos os pais, ou seja, para 88% das crianças

designadas como órfãs por agências internacionais, na verdade, um dos pais é

sobrevivente (BELSEY, 2008). Além disso, aproximadamente 95% de todas as

crianças diretamente afetadas pelo HIV/aids, incluindo as que perderam seus pais,

continuam a viver com seus parentes (HOUSEGOOD, 2008). Em muitos países em

desenvolvimento a família extensa tradicionalmente acolhe a criança órfã, contudo,

nas regiões mais atingidas, a aids associada a outros elementos tais como guerras,

desemprego, migração, fome está levando a família extensa (considerando laços

consanguíneos) à extinção. Na maior parte dos casos, os avós assumem as

crianças, mas, por serem idosos e também requererem atenção à saúde, quando

falecem pode não restar mais ninguém da família disposto a cuidar dos órfãos

(UNAIDS, 2004).

Conforme se estima, atualmente, em todo o mundo, cerca de 15 milhões

de crianças já perderam um ou ambos os pais devido à aids (BRASIL, 2008b). Em

2020, o número de órfãos pela aids poderá alcançar 40 milhões (LI et al., 2008).
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São inúmeros os prejuízos advindos da aids. A epidemia impacta a

qualidade de vida de crianças e jovens, os quais podem passar por sucessivas

perdas relativas ao convívio com os pais e, eventualmente, de seus parentes, bem

como concernentes à sua própria saúde. Órfãos por aids, por exemplo, têm riscos

aumentados para desnutrição quando comparados a crianças com pais vivos, e

podem sofrer estigma e discriminação relacionados ao seu estado sorológico ou ao

de seus pais, entre outras situações desfavoráveis (DORING; FRANÇA JÚNIOR;

STELLA, 2005). O grande número de problemas enfrentados pelas crianças órfãs

também inclui déficit educacional e menor apoio aos cuidados de saúde,

principalmente em face da sua condição socioeconômica inferior, com menor apoio

comunitário. Além disso, as crianças órfãs vivenciam mudanças psicológicas e

sociais associadas à estigmatização e à interrupção dos cuidados em virtude da

morte do cuidador (OHNISHI et al., 2008).

É preciso proporcionar às crianças afetadas pela epidemia do HIV/aids

cuidados adequados. Nesse aspecto, as famílias são o melhor ambiente para

desempenhar tal cuidado. No entanto, estas encontram-se muitas vezes

sobrecarregadas e dependentes de intervenções que reforcem sua habilidade de

prover essas crianças dos devidos cuidados.

 Na última década, as iniciativas comunitárias voltadas às crianças

afetadas por HIV/aids se multiplicaram em resposta à crucial exigência. As redes

comunitárias em conjunto com as famílias vivenciam, entretanto, tensão provocada

pelo HIV, pela pobreza e por outras condições adversas, como a insegurança

alimentar (JLICA, 2009).

Diante do exposto, ressaltam-se a necessidade e a oportunidade para

apoiar as crianças expostas ao HIV/aids inseridas no ambiente familiar, de modo a

viabilizar a intervenção sustentável e a resposta centrada na família apoiada nas

redes sociais. Assim, a sociedade e os setores governamentais exercem importância

significativa no processo de apoio aos órfãos.

1.4 A institucionalização de crianças nascidas expostas ao HIV

Segundo afirma o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), toda

criança e adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e,

excepcionalmente, em família substituta com vistas a se assegurar a convivência
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familiar e comunitária (BRASIL, 1990). Muitas vezes, contudo, a institucionalização é

a única saída em face de outras soluções possíveis e menos radicais

(VASCONCELOS; YUNES; GARCIA, 2009).

Nesse aspecto, é preciso considerar o seguinte: a institucionalização

pode favorecer o rompimento de todas as relações e a perda de vínculos com a

família, comunidade e demais grupos sociais. Dessa forma, durante o tempo de

permanência no abrigo, as crianças e adolescentes precisam receber toda a

assistência necessária, como alimentação adequada, educação, assistência à

saúde, carinho, compreensão e liberdade, no intuito de oferecer-lhes tudo o que foi

negado ou negligenciado no ambiente familiar (FERRIANI; BERTOLUCCI; SILVA,

2008). É preciso ainda cumprir preceitos estabelecidos pelo ECA, como:

manutenção de vínculos familiares, estímulo à participação na comunidade local,

não desmembramento de grupos de irmãos, atendimento destinado a poucos

indivíduos e preparo gradativo para a saída da instituição (BRASIL, 1990).

No tocante à realidade das crianças vítimas de situações desfavoráveis

em decorrência do HIV, torna-se imprescindível uma abordagem efetiva, propiciada

pelos profissionais de saúde. É preciso conhecer a singularidade de cada caso, pois

muitas crianças órfãs de pai ou de mãe, e/ ou órfãos duplos, experimentam o viver e

o crescer afastadas do ambiente familiar. Essas crianças necessitam, além de

aparato socioeconômico, serem cuidadas por profissionais de saúde que atuem de

forma apta na adesão ao tratamento medicamentoso, bem como no apoio constante

à inserção social.

Segundo estudo realizado em casa de apoio, a maioria das crianças e

adolescentes que moram nessas instituições são órfãos em consequência da aids.

Contudo, como revela a análise da história de vida dessas famílias, a desintegração

do núcleo familiar está associada não apenas à aids, mas à pobreza, à vida em

favela, à migração, ao tráfico e consumo de drogas, à morte violenta e à

incapacidade dos pais de cuidar dos próprios filhos (ABADIA-BARRERO, 2002).

São inúmeros os motivos que explicam a institucionalização,

provavelmente relacionados ao agravamento de problemas estruturais da sociedade

brasileira e aos desafios impostos às famílias na contemporaneidade, nos quais se

incluem: a reprodução de relações parentais permissivas (indiferentes ou

autoritárias); a incidência de acontecimentos estressantes como o desemprego

crônico e a dissolução de relações conjugais; a fragilidade da rede social de apoio
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no cumprimento das funções de sustento e educação dos filhos e o surgimento de

agravos da saúde, como é o caso da aids (COLE; COLE, 2003).

Quanto ao aspecto da saúde no ambiente da instituição, ao longo dos

séculos, muitas crianças institucionalizadas são condenadas a viver em lugares

atingidos por epidemias ou endemias, os quais favorecem a disseminação de

doenças, além de frequente descuido com a alimentação/nutrição infantil

(CAVALCANTE; MAGALHÃES; PONTES, 2009).

No Brasil, a preocupação com a promoção da saúde em abrigos infantis

encontra suas raízes nas medidas de higienização de instituições asilares e

orfanatos deflagradas a partir do século XIX. Nesse aspecto, a prática inspirada no

biologicismo valorizava a profilaxia de doenças físicas e o combate ao abandono

moral (TRINDADE, 1999).

A análise dos processos de saúde/doença em ambiente de abrigo requer

uma postura de crítica às concepções mais simplistas e menos abrangentes acerca

dos fatores de proteção e risco colocados ao bem-estar físico e emocional nos

primeiros anos da infância, uma vez que, mesmo tendo sido entregue aos cuidados

de uma instituição e afastada de seus pais e/ou responsáveis, a criança

institucionalizada possui um legado biológico, social e cultural, uma origem familiar a

ser considerada nesse processo (CAVALCANTE; MAGALHÃES; PONTES, 2009).

Ainda como exposto por estes autores, em qualquer idade, a

institucionalização é descrita como uma experiência humana difícil sob vários

aspectos. No entanto, a contínua e a longa permanência da criança em ambiente

institucional podem se constituir em um importante fator de risco à saúde infantil,

deixando-a particularmente vulnerável a doenças infecciosas e problemas

dermatológicos, bem como à manifestação de diversos estados de depressão. Os

órfãos, afirmam Zhao et al. (2007), têm aumentado a internalização de problemas e

maiores níveis de distúrbios de ansiedade, depressão e raiva em comparação com

outras crianças.

Crianças institucionalizadas seguem atividades diárias segundo

programação previamente determinada, como a hora do despertar, horário das

refeições, entre outras atividades, com consequente privação da liberdade. Tal fato

determina um estilo de rotina própria da criança institucionalizada, a qual pode

apresentar limitações relativas às interações emocionais e físicas no ambiente

externo à instituição, contraditório ao adequado para a faixa etária, que exige um
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maior nível de exploração e experimentação de diferentes ambientes (ZHAO et al.,

2007). Nesse contexto, o cuidador assume grande importância. Diante da aids, o

cuidador precisa desenvolver habilidades humano-interativas capazes de

compreender a criança como um ser único e envolvido em um processo amplo e

interativo. Urge, então, desenvolver novos processos adaptativos para cuidar de

forma integral e complexa (FALCON; ERDMANN; BACKES, 2008).

Entretanto, os abrigos, na contemporaneidade, estão inseridos em um

contexto diferenciado e representam um lugar de passagem e não de reclusão e

permanência, uma casa de apoio e não um lar. Dentre suas finalidades destaca-se a

aproximação da criança da sua família (MEDEIROS; MOTTA, 2008).

A importância do contato com a família representa uma forma de inserção

social eficaz. Nesse caso, as estratégias individualistas são inapropriadas para

atender às necessidades das crianças. Ao se focalizar a provisão de políticas e

serviços exclusivamente na criança, perde-se a oportunidade de reforçar e recorrer à

estrutura mais eficaz para as necessidades das crianças: as famílias (JLICA, 2009).

Nessa perspectiva, a institucionalização pode significar um lugar onde as

crianças receberão cuidados específicos em relação à sua saúde e ao possível

tratamento medicamentoso, à proteção contra a violência e maus-tratos e à garantia

de acesso aos serviços de educação, saúde e lazer. Além disso, pode resgatar o

acesso aos familiares na tentativa de utilizar essa aproximação como um meio de

reinserção social.

É preciso destacar, porém: as instituições ainda enfrentam grave

estigmatização perante a sociedade, e lidam, em alguns casos, com a privação do

convívio familiar e social. Esses e os outros problemas mencionados refletem as

dificuldades enfrentadas pelas crianças institucionalizadas (MEDEIROS; MOTTA,

2008).

Nesse contexto, emerge a relevância da temática que faz conexão entre

expressivos fatores de vulnerabilidade: a infância, a exposição ao HIV, a orfandade

e a institucionalização.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Compreender como vivem as crianças nascidas expostas ao HIV

inseridas em casas de apoio/ orfanatos em Fortaleza, Ceará.

2.2 Objetivos específicos

Identificar aspectos socioeconômicos, de saúde e familiares de crianças

institucionalizadas nascidas expostas ao HIV/aids; e

Investigar os motivos que levaram as crianças expostas ao HIV à

institucionalização.

Conhecer, sob a perspectiva dos profissionais da instituição, a história de

vida das crianças institucionalizadas.
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3 METODOLOGIA

A metodologia de uma pesquisa evoca o conhecimento do caminho a ser

trilhado. Entretanto, muitas vezes há necessidade de criar condições para

desencadear uma pesquisa, pois cada investigação pode ser única, embora o

caminho desvendado possa ser reproduzido por outros pesquisadores.

3.1 Tipo do estudo

Compreender o contexto da orfandade de crianças nascidas de mães HIV

positivo, notadamente aquelas que vivem abrigadas, integralmente ou parcialmente,

em casa de apoio e orfanato, exige a busca de um tipo de abordagem capaz de

valorizar todas as nuances inerentes a tal questão e cenário. Deste modo, optou-se

pela articulação da pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa, empregando-

se para fornecer elementos do caminho a ser trilhado o estudo de caso por constituir

uma modalidade de investigação que analisa de forma exaustiva determinado

indivíduo, grupo ou elemento social (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Empregou-se

ainda a modalidade de pesquisa história oral temática.

Em relação ao estudo de caso, destaca-se o fato de permitir que um

problema particular de pesquisa seja estudado em profundidade, com vistas a

preservar as características holísticas e significativas de um fenômeno social

contemporâneo, dentro de seu contexto real. Pode envolver fenômenos individuais,

organizacionais, sociais, políticos e de grupo (YIN, 2010).

No estudo quantitativo, o pesquisador parte do ponto inicial de um estudo

para o ponto final, em uma sequência lógica de passos (POLIT; BECK; HUNGLER,

2004). Uma das características principais desse tipo de estudo é a utilização de

técnicas padronizadas de coleta de dados. Assim, em um trabalho de natureza

quantitativa, é realizada a quantificação das modalidades de coletas de informações

e dos tratamentos dessas informações por meio de técnicas estatísticas (TEIXEIRA;

PACHECO, 2005).

A abordagem quantitativa do estudo está representada pela análise das

informações obtidas sobre as crianças no referente à caracterização

sociodemográfica, à caracterização sorológica dos pais e da relação sociofamiliar e

à caracterização do acompanhamento em saúde. Consoante a análise quantitativa,

os dados foram observados de forma comparativa entre as duas instituições.
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De acordo com a literatura, a abordagem qualitativa permite a elaboração

de respostas a questões intrincadas e particulares, pois trabalha com o universo de

significados, valores, crenças, motivos, aspirações e atitudes. Dessa maneira, seu

enfoque transcende a mera operacionalização de variáveis, e engloba um espaço

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos (MINAYO, 2010). A

pesquisa qualitativa preocupa-se com os indivíduos e seus ambientes em suas

complexidades, não havendo limites ou controle impostos pelo pesquisador. Ela

baseia-se na premissa segundo a qual os conhecimentos sobre os indivíduos só são

possíveis com a descrição da experiência humana, tal como esta é vivida e

conforme é definida por seus próprios autores (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).

Assim, em virtude de se perceber a necessidade de abordar aspectos de

dimensão integral no tocante às crianças e favorecer o aprofundamento do tema

escolhido, apresentou-se como adequado o acréscimo da abordagem qualitativa ao

desenvolvimento deste estudo.

Para identificar os motivos que levaram as crianças à institucionalização e

apontar questões relacionadas ao preconceito, utilizou-se a história oral temática. A

história oral é essencialmente o enredo da vida, e ao historiador ou pesquisador

interessa somente aquela determinada pessoa que presta informações, pois apenas

ela tem condições para tal, por suas experiências (CORREA, 1978). É um recurso

inovador para a elaboração de documentos, arquivamentos e estudos referentes à

vida social (MEIHY, 1996).

Por se tratar de uma história do tempo presente, a história oral é

conhecida por história viva e também como história dos contemporâneos. Cabe-lhe

responder a um sentido de utilidade prática e imediata. Isto não quer dizer que ela

se esgote no momento da apreensão e da eventual análise das entrevistas, pois

mantém um compromisso de registro permanente que se projeta, sugerindo que

outros possam usá-la (MEIHY, 1996). Consoante com a proposta deste autor, há

três gêneros básicos de história oral: história oral de vida, história oral temática e

tradição oral.

Na história oral temática, empregam-se documentação oral e as fontes

escritas, também cabíveis. Pode-se utilizar um questionário com questões capazes

de atender ao que se busca. A participação do entrevistador como condutor dos

trabalhos é mais evidente. E, por se tratar de um tema já estabelecido, a história oral

temática oferece subsídios para poder o pesquisador dar conta de esclarecer ou
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expressar sua opinião sobre o assunto; a objetividade está presente (MARQUES,

1999; MEIHY, 1996).

Diante dos gêneros básicos de história oral, optou-se neste estudo pela

história oral temática, por se julgar ser o gênero mais adequado às necessidades do

estudo, pois permite o direcionamento por parte do pesquisador em relação aos

objetivos da pesquisa. Assim, como Meihy (1996) refere, de regra, a história oral

temática aborda questões externas, objetivas, factuais e temáticas.

Por se tratar de crianças, as histórias foram obtidas pela entrevista com

os responsáveis das instituições. Quando possível, os relatores foram as mães das

crianças. Usaram-se ainda fontes documentais para a complementação dos dados.

3.2 População

Teve-se como população 24 crianças nascidas expostas ao HIV que

vivem em regime integral ou parcial em duas instituições (casa de apoio e orfanato).

Considerou-se como critério de inclusão:

- crianças nascidas expostas ao HIV com até 12 anos de idade;

- recebimento de atenção-cuidado parcial ou integral em instituição ou

abrigo.

Destaca-se que participaram do estudo todas as crianças sob essas

condições. Dessa forma, os sujeitos do estudo representam a população.

Os dados sobre as crianças foram fornecidos pelos responsáveis de cada

uma das instituições e, em alguns casos, também foram repassados por mães

(quando permaneciam em regime parcial na instituição).

3.3 Período e local do estudo

O estudo foi conduzido durante os meses de fevereiro a julho de 2010,

em Fortaleza- Ceará, região Nordeste do Brasil. Para determinar o local do estudo

recorreu-se à Coordenação Municipal de Saúde responsável pelo Programa de

DST/aids, a qual forneceu a listagem das casas de apoio localizadas em Fortaleza-

CE autorizadas e responsáveis pelo atendimento e acolhimento de crianças

nascidas expostas ao HIV/aids (Anexo A). Também se buscou informações das

Organizações não-Governamentais (ONGs) prestadoras de assistência aos

portadores de HIV/aids.
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Dessa forma, após se captar as instituições, foi possível estabelecer que

no município de Fortaleza, Ceará-Brasil, conta-se com duas instituições cadastradas

em órgão público responsáveis pelo cuidado de crianças nascidas expostas ao HIV

ou infectadas durante a vida, as quais constituem referência para o Estado do

Ceará. São elas: a Casa Sol Nascente e o Centro de Convivência Madre Regina.

- Casa Sol Nascente (CSN): Trata-se de um orfanato. Abriga as crianças

em período integral, ou seja, as crianças moram na instituição. Tem capacidade para

dezoito crianças e é destinada exclusivamente a crianças de zero a 12 anos

nascidas expostas ao HIV/aids. No período do estudo, havia quinze crianças

abrigadas e todas foram incluídas. A responsabilidade das crianças é da instituição,

sob o consentimento legal do Juizado da Infância e da Adolescência.

A CSN conta com equipe multiprofissional assim formada: enfermeiro,

assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, pedagogo e terapeuta

ocupacional. São trabalhadas atividades educativas e de lazer voltadas para o

desenvolvimento físico, intelectual e psíquico das crianças, a citar: atividades em

psicomotricidade, curso de informática, oficina de música e canto e reforço escolar.

Além disso, as crianças são acompanhadas em seguimento de puericultura e

nutricional, bem como em cuidados específicos relacionados ao HIV/aids. Para o

cuidado direto e integral das crianças atuam monitores capacitados e com

experiência para o cuidado. Entretanto, destaca-se que esses profissionais não têm

treinamento específico para atuação com o HIV nem são continuamente capacitados

nesse sentido. Os recursos mantenedores da instituição são garantidos junto aos

órgãos sociais e de saúde do Estado e do município e também por doações da

sociedade civil.

- Centro de Convivência Madre Regina (CCMR). Abriga em tempo parcial as

crianças nascidas expostas ao HIV ou infectadas durante esta fase da vida. Faz

parte da Congregação Santa Catarina, entidade religiosa que atua no Brasil há mais

de um século. O CCMR atua como creche para as crianças e é uma instituição

filantrópica, afiliada ao fórum ONG/Aids do Ceará, sem fins lucrativos e de interesse

público cuja entidade mantenedora é a Congregação Santa Catarina, sem

participação de verbas públicas. Em 2008, a Congregação contava com 28 casas de

atendimento nos eixos de saúde, educação, assistência social e pastoral em todo o

Brasil.
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A instituição oferece atendimento especial a soropositivos carentes e a

seus filhos portadores ou não do HIV. Nela são atendidos 36 adultos e 160 crianças,

porém apenas nove destas crianças foram incluídas no estudo. Isso se deve ao fato

de que dentre as 160 crianças atendidas pelo CCMR apenas nove nasceram

expostas ao HIV. Nesta instituição as crianças estão sob responsabilidade legal de

um dos seus genitores.

Contudo, as nove crianças incluídas no estudo não residem na instituição.

Elas passam parte do dia (7:00 às 17:00 horas) sob os cuidados do centro, mas

dormem em suas casas, sob a responsabilidade das mães ou pais. Dessa forma,

têm apenas parte do cuidado no ambiente do CCMR.

Todas recebem cuidados especiais na creche e utilizam serviços de

terapia ocupacional, pedagogia, assistência social, psicologia e nutrição, além de

favorecimento ao acompanhamento médico. Dessa forma, a creche aposta na

multidisciplinaridade e trabalha competências essenciais como a aprendizagem

através da pedagogia de projetos de alcance social.

3.4 Coleta e registro de dados

Para a coleta de dados adotaram-se diferentes estratégias:

1. Entrevista semiestruturada, de acordo com formulário semiestruturado,

para captar dados epidemiológicos, clínicos e sociais das crianças e dos genitores;

2. Dados primários obtidos dos prontuários das crianças;

3. Histórias de vida produzidas pelas responsáveis da instituição e por

mães; e

4. Relatos de situações de preconceito vivenciadas pelas crianças.

Formulário semiestruturado: Este documento foi dirigido aos responsáveis

das instituições, com os seguintes blocos de variáveis acerca das crianças nascidas

expostas ao HIV: Questões sorológicas dos pais; Caracterização das crianças;

Aspectos relacionados à educação; Saúde geral; Acompanhamento em saúde;

História relacionada ao AZT; Questões específicas para a criança em uso de

antirretrovirais; Lazer; Contato familiar; Comportamentos ou sentimentos;

Preconceito e Institucionalização (Apêndice A).

Destaca-se que no CCMR, por existir a possibilidade de buscar

informações com as mães das crianças, algumas questões foram coletadas
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diretamente com as genitoras. A intenção foi obter dados fidedignos e eliminar o

risco de deixar perguntas sem resposta.

Dados primários: Alguns foram obtidos, por meio dos prontuários das

crianças na instituição em virtude da impossibilidade de fornecimento pelo

responsável ou constatação de dados, como situação vacinal da criança, história de

uso do AZT pela criança, história de sorologia anti-HIV do pai.

Histórias de vida: Para a captação dos dados sobre as condições

determinantes da institucionalização, foram ouvidas as histórias de vida pregressa

das crianças contadas pelos responsáveis das instituições. Estes conhecem

situações não constantes dos documentos legais que amparam as crianças na

instituição. Os responsáveis foram solicitados a narrar com suas próprias palavras

fatos anteriores ao abrigamento que esclarecem o motivo de as crianças não

estarem sob a responsabilidade da família. As falas foram transcritas para o papel

pela pesquisadora no momento da entrevista e, após releitura, foram transformadas

em pequenos textos sobre a vida das crianças. É uma produção além do exposto

em uma determinação judicial (presente no prontuário).

Relatos de situações de preconceito: Também foram ouvidos os relatos

sobre situações de preconceito vivenciadas pelas crianças. Os responsáveis das

instituições e, quando possível, as mães expuseram situações que consideraram

preconceituosas ocorridas nos ambientes mais frequentados pelas crianças: escola,

instituição e serviços de saúde.

3.6 Análise dos dados

A análise quantitativa dos dados consistiu da descrição das variáveis que

caracterizam a população, comparando-se as instituições (CSN e CCMR) mediante

distribuições de frequências bivariadas. Como mostram os dados, as diferenças

entre as proporções foram verificadas quanto à significância estatística por meio da

aplicação do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer ao nível de 5% (  0,05).

Para a constituição da base de dados quantitativos utilizou-se o Microsoft

Excel versão 2002 e para a análise estatística o Software STATA v.11.
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3.7 Aspectos éticos

De acordo com o exigido, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em

Pesquisa do Hospital São José de Doenças Infecciosas (CEP-HSJ), sob protocolo nº

044/2009 (Anexo B). Portanto, cumpriram-se todos os preceitos contidos na

resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde.

Assim, no estudo foram observadas as recomendações da referida

resolução que regula a pesquisa em seres humanos no Brasil. Utilizou-se, então, o

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), destinado aos responsáveis

que demonstraram interesse em participar voluntariamente da pesquisa e quando

pertinente as mães também manifestaram anuência (Anexo C).

Na apresentação dos resultados relativos à história de vida das crianças,

utilizou-se para preservar a identidade das crianças a letra �C� seguida de algarismo

arábico referente à ordem de registro dos dados captados durante a pesquisa.



31

4 RESULTADOS

  Os resultados do estudo estão divididos em duas partes principais:

análise quantitativa e análise qualitativa.

4.1 Análise quantitativa

Conforme mencionado, a população do estudo constituiu-se de 24

crianças, número correspondente à totalidade dos casos do Estado do Ceará, pois

foram captadas todas as crianças que atenderam aos critérios de inclusão do

estudo. Do total, 15 (62,1%) são abrigadas por tempo integral do dia e 9 (37,5%)

permanecem apenas por período semi-integral do dia, ou seja, recebem somente

parte do cuidado proporcionado na instituição. Como informado, as crianças da

Casa Sol Nascente estão em tempo integral na instituição por determinação da

justiça, enquanto as do Centro de Convivência Madre Regina recebem cuidados em

tempo parcial e estão sob responsabilidade de seus genitores.

Quanto ao tempo médio de institucionalização das crianças, no internato

foi de 21 meses e no semi-internato de 72 meses. Portanto, a média de entrada

delas na instituição foi de aproximadamente quarenta meses. A com maior tempo de

institucionalização estava abrigada há cento e vinte meses e duas das crianças com

o menor tempo de institucionalização estavam abrigadas há menos de um mês.

Obtidas as informações sobre as crianças do estudo, optou-se por dispô-

las em quatro tabelas que abordaram: a caracterização sociodemográfica, a

caracterização demográfica e do estado geral de saúde das crianças segundo sua

condição sorológica, a caracterização sorológica dos pais e da relação sociofamiliar

e a caracterização do acompanhamento em saúde. Os dados foram dispostos de

forma comparativa entre as duas instituições, assim identificadas: Casa Sol

Nascente - tempo integral, e Centro de Convivência Madre Regina - tempo semi-

integral. Na Tabela 1, consta a caracterização sociodemográfica das crianças.
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Tabela 1 Caracterização sociodemográfica das crianças nascidas expostas ao HIV
institucionalizadas. Fortaleza - CE, 2010

Característica Tipo de institucionalização p†

Semi-integral
   N (%)

Integral
N (%)

Grupo etário (em anos)

0,211

< 1  0 (0,0) 2 (13,3)

1 a 2  0 (0,0) 4 (26,6)

3 a 5 3 (33,3) 4 (26,6)

 6  6 (66,6) 5 (33,3)

Sexo
Masculino  3 (33,3) 6 (40,0)

1,000Feminino 6 (66,6) 9 (60,0)

Cor (declarada pelo cuidador)

Branca 3 (33,3) 4 (26,6)

0,518

Preta 0 (0,0) 3 (20,0)

Parda 6 (66,6) 7 (46,6)

Não declarada 0 (0,0) 1 (6,7)

Frequenta escola atualmente*
0,428Sim (> 6 anos)  5 (55,6) 5 (33,3)

Não se aplica  4 (44,4) 10 (66,7)

Escolaridade (última série concluída

> 6 anos) (n=10)

Menos que a 1ª série 2 (22,2) 3 (20,0)

0,801

1ª série 1 (11,1) 1 (6,6)

2ª série 1 (11,1) 1 (6,6)

3ª série 1 (11,1) 0 (0,0)

Não se aplica (< 6 anos) 4 (44,4) 10 (66,6)

Notas: *Utilizou-se o índice de adequação idade/escola que inclui apenas crianças com
idade > 6 anos (SAMPAIO; NESPOLI, 2004); †Valor de p obtido pelo emprego do Teste Qui-
quadrado Exato de Fischer.

Como exposto, a Tabela 1 descreve a caracterização sociodemográfica

das crianças nascidas expostas ao HIV e institucionalizadas. Segundo se observa, a

distribuição etária das crianças em período semi-integral concentrou-se entre as
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faixas de 3 a 5 anos (33,6%) e 6 anos e mais (66,6%),  enquanto entre as de

período integral  identificou-se representação em todos os grupos de idade, mas a

maior proporção de crianças concentrou-se entre aquelas com 6 anos e mais

(33,2%) e a menor entre as < 1 ano (13,3%). Há, pois, uma distribuição equitativa

entre as faixas de 1 a 2 anos (26,6%) e de 3 a 5 anos (26,6%) neste grupo.

Quanto à distribuição por sexo, em ambas as instituições a maior

proporção de crianças foi representada pelo sexo feminino: 66,6% em tempo semi-

integral e 60,0% em tempo integral. Em relação à cor, de acordo com a percepção

dos respondentes, os brancos e pardos foram mais representados em ambos os

grupos.

No tocante à escolaridade, adotou-se o índice de adequação idade/escola

que inclui nessa variável apenas crianças com idade superior a 6 anos (SAMPAIO;

NESPOLI, 2004). Assim, foi possível observar que todas as dez crianças com idade

superior a 6 anos frequentavam a escola, e 50% delas haviam concluído ou estavam

prestes a concluir a primeira série.

Portanto, no inerente à caracterização sociodemográfica das crianças e

os diferenciais por instituição, não foram identificadas diferenças proporcionais

significantes. Conclui-se, dessa forma, que nesse aspecto os grupos foram

proporcionalmente semelhantes. Veja-se, a seguir, a Tabela 2.
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Tabela 2 Caracterização demográfica e do estado geral de saúde das crianças
nascidas expostas ao HIV segundo sua condição sorológica. Fortaleza - CE,
2010.

Característica
 Sorologia da criança

Tempo integral  Tempo semi-
integral

HIV+

N (%)
HIV-

N (%)
Indeterm.
N (%)

p† HIV+

N (%)
HIV-

N (%)
p†

Grupo etário da
criança (anos)

 0,333  0,750

< 1 1 (16,6) 0 (0,0) 1 (50,0)  0 (0,0) 0 (0,0)

1 -  2 1 (16,6) 2 (28,5) 1 (50,0)  0 (0,0) 0 (0,0)

3 -  5 2 (33,3) 2 (28,5) 0 (0,0)  1(100,0) 2(25,0)

> 5 2 (33,3) 3 (42,8) 0 (0,0)  0 (0,0) 6 (75,0)

Sexo  0,333  0,622

Masculino 3 (50,0) 3(42,8) 0 (0,0)  1(100,0) 2 (25,0)

Feminino 3 (50,0) 4 (57,1) 2(100,0)  0 (0,0) 6 (75,0)

Estado geral de
saúde da criança

 0,444  1,000

Excelente 1 (16,6) 2 (28,5) 0 (0,0)  0 (0,0) 2 (25,0)

Bom 1 (16,6) 2 (28,5) 1 (50,0)  0 (0,0) 5 (62,5)

Regular/Ruim 4 (66,6) 3 (42,8) 1(50,0)  1(100,0) 1 (12,5)

Notas: †Valor de p obtido pelo emprego do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer.

Nesta tabela descrevem-se as características demográficas e o estado

geral de saúde das crianças nascidas expostas ao HIV segundo sua condição

sorológica.

No relacionado ao resultado da sorologia anti-HIV considerou-se aquela

avaliada no último resultado do exame realizado na criança.

Em ambas as instituições, segundo observou-se, a maior proporção de

crianças soronegativas para o HIV foi do sexo feminino com idade superior a 5 anos.

Sobre o estado geral de saúde das crianças, considerou-se a opinião

emitida pelos respondentes. Conforme observado, na instituição de permanência

integral a saúde da maioria das crianças situou-se entre regular ou ruim; 4 delas
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(66,6%) são crianças HIV+. Entretanto, na instituição de permanência semi-integral,

a saúde da maioria das crianças foi avaliada como boa e dentre elas todas eram

HIV-.

De acordo com os dados apresentados em relação às características

demográficas das crianças nascidas expostas ao HIV segundo sua condição

sorológica e a instituição, constatou-se que não foram identificadas diferenças

proporcionais significantes. Conclui-se, assim, que no tocante a estas características

os grupos foram proporcionalmente semelhantes. Passa-se, agora, à Tabela 3.
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Tabela 3 Caracterização sorológica dos pais e da relação sociofamiliar das crianças
nascidas expostas ao HIV segundo o tipo de instituição. Fortaleza - CE,
2010

Característica
Instituição

p†
Tempo semi-
integral
N (%)

Tempo
integral
N (%)

Sorologia anti-HIV dos pais da
criança*

0,000Ambos HIV+ 2 (22,2) 4  (26,6)
Mãe HIV+ e pai HIV- 6 (66,6) 0  (0,0)
Mãe HIV+ e pai sem informação 1 (11,1) 11 (73,3)

Situação dos pais da criança

0,002
Pais vivos 7  (77,7) 2 (13,3)
Órfão de mãe 0  (0,0) 5 (33,3)
Órfão de pai 2 (22,2) 2 (13,3)
Mãe viva e pai sem informação 0 (0,0) 6 (40,0)

Diagnóstico da soropositividade
da criança

0,324Antes da institucionalização 1 (11,1) 4 (26,7)
Depois da institucionalização 0 (0,0) 2 (13,3)
Não se aplica 8 (88,9) 9 (60,0)

Contato da criança com parentes
0,259Sim 9 (100,0) 11(73,3)

Não 0 (0,0) 4 (26,6)
Conhecimento dos parentes sobre
exposição da criança ao HIV

0,001Sim 3 (33,3) 14 (93,3)
Só uma parte dos parentes  6 (66,6) 0 (0,0)
Não sei/Não respondeu 0 (0,0) 1 (6,6)

A criança fala sobre a ausência da
família

0,003Frequentemente 1 (11,1) 4 (26,6)
Raramente 1 (11,1) 1 (6,6)
Não fala 0 (0,0) 8 (53,3)
Não sei/Não respondeu 7 (77,7) 2 (13,3)

Notas: *Resultado obtido do último exame sorológico; † Valor de p obtido através do Teste
Qui-quadrado Exato de Fischer.
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Esta tabela revela a caracterização sorológica dos pais e da relação

sociofamiliar das crianças nascidas expostas ao HIV segundo o tipo de instituição.

Quanto à caracterização sorológica dos pais, como observado, existem

diferenças proporcionais estatisticamente significantes entre a sorologia anti-HIV

dos pais das crianças e as instituições (pFisher = 0,000). Isso se deve ao fato de que

na instituição de permanência integral 11 (73,3%) das crianças não têm informações

sobre a sorologia de seus pais. Nessa instituição, portanto, as crianças dispõem de

menos informações sobre seus pais. Complementarmente, destaca-se também

diferença estatisticamente significante entre a situação dos pais das crianças e as

duas instituições (pFisher = 0,002). Isso ocorreu porque na instituição de permanência

integral, 6 (40,0%) das crianças têm pais desconhecidos. Em contrapartida, a

situação dos pais de 100% das crianças da instituição de permanência semi-integral

é conhecida. Como informado, dois morreram por aids. Na instituição de

permanência integral, 2 crianças (13,3%) também são órfãs de pais: um morreu por

aids e o outro cometeu suicídio ao tomar conhecimento da soropositividade.

Ainda segundo as informações, 7 (29,1%) das crianças do estudo são

portadoras do HIV. Na instituição de permanência integral está abrigada a maior

parte (n=6). Entre elas, 4 (26,7%) tinham a definição de estado sorológico antes de

se iniciar o período de institucionalização. Na instituição de período de permanência

semi-integral, havia apenas uma criança HIV +, a qual tinha diagnóstico confirmado

antes de se iniciar seu período de abrigamento.

No referente à caracterização da relação sociofamiliar, a maior proporção

das crianças nas duas instituições tem contato com seus parentes. Considerou-se

por contato a manutenção de qualquer vínculo, independentemente da

profundidade, por exemplo, visitas esporádicas à criança na instituição. Observa-se

ainda que 100% das crianças de abrigamento semi-integral mantêm contato com

seus parentes, pois todos têm os genitores ou outros membros da família como

responsáveis e convivem com eles durante parte do dia.

Evidenciaram-se diferenças proporcionais estatisticamente significantes

entre o conhecimento dos parentes sobre a condição de exposição ao HIV das

crianças e as duas instituições (pFisher = 0,001). Isso se deve à constatação de que

no abrigo de permanência integral os parentes de 14 (93,3%) das crianças sabiam

da condição de exposição ao HIV vivenciada pelas crianças. Essa associação

relatada pelos parentes das crianças já era esperada, pois é de amplo
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conhecimento na sociedade o vínculo entre esse abrigo e o contexto do HIV. A

referida instituição abriga exclusivamente crianças expostas ao HIV. Já na

instituição de permanência semi-integral, onde também são atendidas crianças não

expostas ao HIV, apenas parte dos parentes de 6 (6,6%) crianças sabiam da

exposição ao HIV. Percebe-se então a precaução dos genitores em manter sigilo

sobre a associação da família com a aids.

Ainda no referente à caracterização da relação sociofamiliar, foram

demonstradas diferenças proporcionais estatisticamente significantes entre a

manifestação verbal das crianças sobre a ausência dos parentes em ambas as

instituições (pFisher = 0,003). Na instituição de permanência integral, 8 (53,3%) das

crianças não falam sobre a ausência de seus parentes. Ademais, conforme notou-

se, é menor o envolvimento das crianças desse abrigo com seus familiares. Expõe-

se a seguir a Tabela 4.
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Tabela 4 Caracterização do acompanhamento em saúde das crianças nascidas
expostas ao HIV segundo a instituição. Fortaleza-CE, 2010

Característica
Instituição

   p†Tempo
semi-
integral
N (%)

Tempo
integral
N (%)

Idade do primeiro atendimento em
serviço de referência para o HIV
(em meses)

1 4 (44,4) 4 (26,6)

0,082
2  -  5 2 (22,2) 2 (13,3)
6  - 12 2 (22,2) 0 (0,0)
> 12  1 (11,1) 4 (26,6)
Não sabe 0 (0,0) 5 (33,3)

Consulta médica extra no último
ano

Sim 4 (44,4) 15 (100,0) 0,003
Não 5 (55,5) 0 (0,0)

Revelação da condição de
exposição da criança ao HIV em
atendimento em outros serviços
de saúde

Sim 5 (55,5) 11 (73,3) 0,412
Não 4 (44,4) 4 (26,6)

Número de internações no último
ano 0,240

Nenhuma 9 (100,0) 10 (66,6)
1 a 4 0 (0,0) 5 (33,3)

Esquema vacinal atualizado para a
idade

Sim 4 (44,4) 14 (93,3)
0,005Não 1 (11,1) 1 (6,6)

Sem acesso ao cartão da criança 4 (44,4) 0 (0,0)
Acompanhamento atual em
serviço de referência para o HIV

Sim 1 (11,1) 10 (66,7)
0,007Recebeu alta do seguimento 8 (88,8) 5 (33,3)

História de uso do AZT
Durante a gestação, parto e pós-
parto imediato

7 (77,7) 0 (0,0)

0,000Durante a gestação 1 (11,1) 0 (0,0)
No parto e pós-parto imediato 0 (0,0) 3 (20,0)
Depois do parto  1 (11,1) 5 (33,3)
Não fez uso 0 (0,0) 1 (6,6)
Sem registro de uso 0 (0,0) 6 (40,0)

Nota: † Valor de p obtido através do Teste Qui-quadrado Exato de Fischer.
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Nesta tabela expõe-se a caracterização do acompanhamento em saúde

das crianças nascidas expostas ao HIV segundo a instituição.

Em relação à idade da primeira consulta da criança no serviço de

referência para o HIV, a maioria das crianças do estudo iniciou o atendimento

específico para o HIV logo no primeiro mês de vida. Contudo, não há informação

sobre a data de início do seguimento em saúde próprio para o HIV de 5 (33,3%) das

crianças da instituição de permanência integral.

Quanto à caracterização do acompanhamento em saúde das crianças,

perceberam-se diferenças proporcionais estatisticamente significantes entre a

necessidade de consulta médica extra ao seguimento específico para o HIV entre as

instituições (pFisher=0,003). Ressalta-se sobre essa questão que as 15 (100%)

crianças atendidas pela instituição de tempo integral precisaram de consulta médica

extra ao seguimento de HIV. É, portanto, possível que as crianças desse abrigo

adoeçam com maior frequência.

Apesar de a revelação da condição de exposição da criança ao HIV em

atendimento em outros serviços de saúde representar um fator vinculado ao

contexto da estigmatização e do preconceito, a maioria delas, nas duas instituições,

tem a condição de exposição ao HIV revelada em consultas diversas ao seguimento

do vírus da aids. Esse fato demonstra a intenção dos responsáveis pelas crianças

em sobrepor a questão do possível preconceito pelo atendimento adequado e

específico em saúde dessa população.

Quanto à necessidade de internações hospitalares no último ano,

conforme se depreende, a maior parte das integrantes do estudo não passou por

internações, entretanto, 5 (33,3%) das crianças da instituição de permanência

integral do tempo tiveram, no último ano, de uma a quatro internações. Esse dado

corrobora a hipótese segundo a qual as crianças dessa casa adoecem mais.

Ainda quanto à caracterização do acompanhamento em saúde das

crianças, perceberam-se diferenças proporcionais estatisticamente significantes

entre as duas instituições e três fatores, a citar: a atualização do esquema vacinal

de acordo com a idade (pFisher=0,005); o acompanhamento atual em serviço de

referência para o HIV (pFisher=0,007); e a história de uso do AZT (pFisher = 0,000).

Ressalta-se também: o cartão de vacinação das crianças foi examinado

pela pesquisadora, pois é um importante documento acerca da saúde infantil. Pelos

resultados obtidos, 14 (93,3%) crianças da instituição de tempo integral têm o
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esquema vacinal atualizado. Entretanto, não foi possível o acesso ao cartão de 4

(44,4%) das crianças da instituição de tempo semi-integral. Percebe-se, portanto,

uma falta de atenção no tocante à vacinação das crianças nessa instituição.

No referente ao acompanhamento atual em serviço de referência para o

HIV, 13 (54,1%) das crianças do estudo obtiveram alta do seguimento do HIV, ou

seja, tiveram confirmação da ausência da transmissão vertical do HIV. No entanto,

no abrigo de permanência integral a maioria delas ainda é acompanhada pelo

serviço de referência para o HIV. São 10 (66,7%) destas em acompanhamento cuja

sorologia está assim disposta: seis têm HIV+, duas têm sorologia indeterminada

para o HIV e duas são HIV-, mas fazem exames periódicos.

No relacionado à história de uso do AZT, consoante dado observado nos

prontuários das crianças, naquelas da instituição de tempo semi-integral, 7 (77,7%)

tinham história de uso do AZT durante a gravidez , no parto e no pós-parto. Na

instituição de permanência integral, não foi possível obter o registro de início de uso

do AZT de 6 (40,0%) das crianças. Todavia, nessa instituição, 5 (33,3%) iniciaram o

uso de AZT após o parto, em idades distintas, a citar: 1 mês, 2 meses, 35 meses, 49

meses e 66 meses.

4.2 Análise qualitativa

4.2.1 História de vida das crianças

Na intenção de pormenorizar os fatores que levaram à institucionalização

das crianças expostas ao HIV/aids, optou-se por indagar os responsáveis sobre a

história de vida delas anterior ao período de chegada na instituição. Muitas histórias

são semelhantes e, por isso, foram agrupadas. Algumas delas, porém, continham

mais detalhes e puderam ser descritas de forma individual. Todas as histórias foram

contadas pelos responsáveis, mas certos dados foram complementados e

certificados pelos prontuários das crianças nas instituições.
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Crianças da Casa Sol Nascente (tempo integral)

Nesta casa estavam abrigadas quinze crianças.

• C1 (9 anos), C2 (7 anos), C3 (6 anos) e C4 (4 anos)

São quatro irmãos todos nascidos na vigência do HIV com sorologia

negativa para o vírus e institucionalizados há trinta meses.

Moravam na periferia da cidade de Fortaleza, a mãe era profissional do

sexo e faleceu, por aids, em abril de 2010. Enquanto conviviam com a mãe, as

crianças moravam em casa de apenas um cômodo e presenciavam, pelo pouco

espaço do ambiente, cenas de sexo da genitora com diferentes clientes. Após

denúncia ao Conselho Tutelar e através do Núcleo de Enfrentamento à Violência

contra Crianças e Adolescentes, as crianças foram encaminhadas ao abrigo.

Ao chegarem à instituição, elas ainda reproduziam por meio de

encenação e vocabulário as cenas do cotidiano no convívio materno.

� C5 (9 anos)

Criança HIV positivo e institucionalizada há sessenta e dois meses.

A genitora abandonou o lar e a criança passou a conviver apenas com o pai

em um barraco. Nessa época, o pai já estava em fase avançada da aids e com a

acuidade visual prejudicada. A criança sofria maus-tratos, não estudava e era usada

por este como guia e como pedinte pelas ruas. Depois da morte deste, ela foi

encaminhada à instituição. Ao chegar ao abrigo, tinha muitos pesadelos e chorava

lembrando-se das agressões vivenciadas.

Após a institucionalização, a genitora já visitou a criança, mas tem vida

instável e não dispõe de condições para cuidá-la. O único vínculo familiar é mantido

com a avó paterna que demonstra carinho pela criança, mas também não tem

condições econômicas para assumir a guarda, pois já é idosa e sobrevive da

caridade de parentes e amigos.

� C6 (6 anos)

Criança HIV positivo e institucionalizada há quinze meses. A mãe era

usuária de drogas e morreu, por aids, aos 19 anos.
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A criança vivia com os progenitores maternos em moradia de

infraestrutura precária (barraco de taipa) e em pobreza absoluta. A renda familiar

era proveniente da venda de materiais reciclados. Além disso, os progenitores eram

alcoólatras e usuários de crack.

Por determinação judicial, a criança foi institucionalizada. Ao chegar ao

abrigo, relatava com detalhes cenas de relações sexuais que haviam sido

presenciadas entre seus progenitores. Atualmente vivencia quadro de abandono

familiar e durante todo o primeiro semestre de 2010 nenhum familiar a visitou.

� C7 (4 anos)

Criança HIV negativo e institucionalizada há treze meses. Esta é a

segunda passagem por abrigo.

O motivo de a criança estar abrigada é o histórico de saúde da mãe a

qual, já em fase avançada da aids, passa constantemente por internações. Pelas

condições econômicas da família, evidencia-se pobreza extrema. Enquanto a

criança ainda estava com a mãe, a renda familiar era um quarto do valor do salário

mínimo à época (R$ 510,00).

� C8 (2 anos)

Criança HIV negativo institucionalizada há trinta e cinco meses. Desde o

nascimento, é integrante do abrigo e já apresenta os requisitos para adoção.

A mãe era moradora de rua e, por um tempo, foi atendida pela instituição

em um projeto que acolhe adultos portadores do HIV. Após o nascimento do filho,

não há mais notícias da mãe e este não tem contato com os parentes.

Há relatos da existência de uma irmã mais velha também

institucionalizada em Fortaleza-Ceará em uma casa sem vínculos com o HIV/aids.

Entretanto, não foi possível obter informações suficientes para a identificação dessa

criança.

� C9 (2 anos)

Criança HIV negativo institucionalizada há oito meses.

A mãe é usuária de drogas (crack, maconha e álcool) e não aderente ao

tratamento para o HIV. Há relatos de que a criança já passou por outra instituição,
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mas estava sob a responsabilidade da mãe quando houve denúncia por negligência

de cuidados. Ao ser localizada em casa, observou-se total falta de higienização.

Dormia em chão sujo e apresentava parasitoses intestinais e pediculose.

� C10 (1 ano)

Criança com sorologia inconclusiva para o HIV e institucionalizada há

quinze meses.

A genitora, aos 29 anos, havia passado por sete gestações, tinha cinco

filhos e era moradora de rua. Assim, como não possuía condições de prover

cuidados necessários para uma criança, decidiu-se pela institucionalização.

Quatro meses após a chegada da criança à instituição, uma tia solicitou

sua guarda, a qual foi concedida, pois o domicílio desta tinha como abrigá-la.

Contudo, após um período de convívio com esse membro familiar, a criança foi

entregue novamente à mãe.

Nessa época, o IPREDE atendia a criança e comunicou à instituição

sobre as faltas desta às consultas e sobre seu estado: apresentava olhar vago,

muita secreção pulmonar, além de pele escurecida pelo sol. Descobriu-se então

que, nas ruas, a mãe e um companheiro, visivelmente drogados, a usavam para

pedir esmolas.

Nos dois meses em que ficou nas ruas com a mãe, sofreu maus-tratos.

Ao retornar para a instituição estava com alto grau de desidratação, assustada e em

completo abandono do tratamento. Atualmente, não tem mais contato com os

familiares e possui requisitos para adoção.

� C11 (2 anos)

Criança HIV positivo e institucionalizada há quatro meses.

Por solicitação da genitora, a criança permaneceria no abrigo apenas

enquanto resolvia problemas pessoais. A instituição aguarda o posicionamento da

mãe, mas em virtude da demora, já foi determinada judicialmente a continuidade da

permanência da criança no abrigo.

Embora tenha outros três irmãos distribuídos em casas de familiares, por

ser a mais jovem e a única soropositiva ao HIV, sofre preconceito e não é aceita na

casa dos parentes. Quando chegou à instituição, apresentava desnutrição grave.
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� C12 (3 anos)

Criança HIV positivo e institucionalizada há três meses.

Tanto a genitora como a criança procedem do interior do Ceará. Ambas

são muito discriminadas pela população da cidade e pela família. Atualmente, a

mãe, que tem déficit cognitivo, está em uma casa de apoio no interior, sem previsão

de retorno.

Antes da institucionalização, a criança vivia com o progenitor paterno e

uma tia que cuidava dela e da mãe. Contudo, o avô era alcoólatra e gastava toda a

renda com o vício, deixando a filha, a nora e a neta sem alimentos.

• C13 (3 anos)

Criança HIV positivo e institucionalizada há dois meses. Entretanto, esta

já é a sua terceira institucionalização. O primeiro abrigo fechou e o segundo, no qual

ela permaneceu por sete meses, encaminhou-a para a atual instituição por não ter

conhecimento nem recursos necessários para cuidar de uma criança soropositiva ao

HIV.

A criança foi vítima de abandono e maus-tratos por parte da genitora e da

família biológica que não lhe prestou os cuidados necessários à saúde. Por não

haver condições de volta ao convívio familiar, em outubro de 2008 julgou-se extinto

o poder familiar da mãe.

Ao chegar a esta instituição, a criança demonstrava muita carência

afetiva e familiar.

� C14 (8 meses)

Criança soropositiva e sob os cuidados da instituição há um mês.

Sua genitora é menor de idade, analfabeta, usuária de drogas e

descobriu ser HIV + no oitavo mês desta gestação.

A mãe convivia com o recém-nascido na casa de uma madrinha quando

foi necessário interná-lo. Embora a madrinha tenha demonstrado intenção de cuidar

do bebê, a genitora não consentiu e afirmou que o daria a qualquer outra pessoa.

Nesse impasse, a criança foi encaminhada aos cuidados da instituição sob

determinação judicial. No período de coleta dos dados, a criança foi internada com
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diagnóstico de aids, pneumonia, gastroenterite e monilíase oral e esofágica, em uso

de antibióticos e terapia antirretroviral, sem previsão para alta hospitalar. Um

monitor da instituição a acompanhava durante o período de internação.

� C15 (2 meses)

Criança com sorologia inconclusiva para o HIV e institucionalizada há um

mês.

Trata-se de vítima de extrema vulnerabilidade social. Seus genitores são

usuários de crack e outras drogas e moradores de rua.  A mãe já tinha outras cinco

crianças (três moram com a avó, uma foi dada para adoção e a outra, que é HIV

positivo, mora com uma tia). A gestação da criança em discussão foi gemelar, e um

dos bebês morreu após o parto. Esta foi então abandonada na maternidade após

alta hospitalar de sua mãe.

A progenitora materna que cuida de outros três netos manifestou

interesse em ficar com a criança, mas afirmou precisar de ajuda financeira. Além

disso, nessa residência, convivem um tio da criança usuário de crack e um tio da

genitora de idade avançada e alcoolista.

A mãe da criança foi expulsa da casa da progenitora por furto e não foi

sequer encontrada pelos educadores sociais da Secretaria de Direitos Humanos de

Fortaleza. Dessa forma, a criança foi encaminhada sob ordem judicial aos cuidados

da instituição.

Crianças do Centro de Convivência Madre Regina (tempo semi-integral)

As nove crianças expostas ao HIV/aids e atendidas pelo CCMR

apresentam histórias de vida semelhantes. Todas as genitoras revelam que o

principal motivo de buscarem o apoio da instituição é a dificuldade econômica.

Segundo garantem, não têm como suprir as necessidades de cuidado exigidas por

uma criança. Cinco mães também são atendidas pela instituição, já que a casa tem

projeto destinado para o atendimento de adultos HIV +.

Para as genitoras, é importante valorizar o fato de a instituição oferecer

cuidados indispensáveis ao desenvolvimento da criança, como educação e

alimentação de qualidade. Além disso, como afirmam, podem utilizar o tempo em

que os filhos estão na instituição para trabalhar ou para ir a consultas médicas. As
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que não são atendidas pela instituição destacam ainda que em virtude de outras

crianças sem vínculo com o HIV participarem das atividades da casa, não há

problemas com o preconceito, pois seus filhos não sofrem discriminação por

associação entre a instituição e o vírus.

4.2.2 Preconceito em relação à criança

Um dos tópicos abordados aos participantes da pesquisa foi relacionado

às questões de discriminação evidenciadas por eles no tocante às crianças, nos

diversos ambientes por elas frequentados: escola, serviço de saúde e instituição.

De acordo com os entrevistados, ocorreram duas situações consideradas

discriminatórias no ambiente da escola e uma situação desse gênero foi relatada

dentro da própria instituição. No entanto, o ambiente dos serviços de saúde foi o

cenário no qual ocorreram mais relatos quanto ao preconceito. Destaca-se, contudo,

o seguinte: o julgamento de preconceito não feito por este estudo. As situações

relatadas pelos entrevistados foram, por eles, consideradas como discriminatórias.

Como mencionado, as situações foram divididas de acordo com o

ambiente onde ocorreram. Na escola, conforme os monitores relataram, existe

extremo cuidado com a possibilidade de transmissão de doenças pela criança. Por

qualquer motivo solicitam que a criança não frequente as aulas. Os monitores da

instituição perceberam ainda que, no ambiente escolar, enquanto uma das crianças

apresentava abscesso no tórax, as pessoas olhavam muito e evitavam pegá-la.

Na instituição, foi evidenciado que um adulto visitante rejeitou um abraço

de uma das crianças e se afastou dela, pois esta apresentava dermatites e estava

com secreção nasal.

Em relação aos serviços de saúde, as monitoras percebem demora e

dificuldade no atendimento quando levam as crianças ao posto de saúde, pois neste

local todos sabem quem são as crianças da instituição. Uma das mães refere que

sua criança, quando recém-nascida, internou-se por bronquite e, durante a

passagem do plantão, a enfermeira do hospital falou em voz alta que a criança era

soropositiva ao HIV, provocando distanciamento das outras mães da enfermaria. A

mãe da criança teve crise de choro ao mencionar esse fato.

De acordo com o relato de outra mãe, um profissional do hospital ficou

com medo de pegar em seu filho que havia apresentado alergia ao teste do pezinho.
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Algumas mães relataram ainda dificuldade em serem atendidas nos postos de

saúde, pois os profissionais pedem que a criança seja encaminhada exclusivamente

ao serviço de referência para o HIV.
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5 DISCUSSÃO

5.1 Caracterização sociodemográfica

Nas duas instituições estudadas, percebeu-se semelhança entre as

características sociodemográficas das crianças abrigadas. Entretanto, houve

predomínio de crianças do sexo feminino com mais de 6 anos de idade. Em

consonância com esses achados, uma ampla pesquisa desenvolvida em Porto

Alegre, Rio Grande do Sul, evidenciou que a idade de 853 crianças atendidas por

instituições variou entre 7 e 8 anos e que 52% delas eram do sexo feminino

(DORING, 2004).

Nesse contexto, conforme ressalta o relatório da UNAIDS (2004), as

diferentes idades das crianças e adolescentes devem ser consideradas no momento

de planejar e implementar ações e programas de proteção e apoio para os órfãos ou

crianças vulneráveis ao HIV. Isso porque elas apresentam reações e necessidades

diferentes diante das situações vivenciadas, dependendo da sua faixa etária, dos

seus desenvolvimentos físico, cognitivo, emocional e psicossocial. Ainda como

essas organizações referem, as necessidades das crianças e adolescentes nas

diversas etapas � primeira, segunda e terceira infância � devem servir de base para

o planejamento desses programas.

Em relação à idade, lembre-se: a institucionalização, nos primeiros anos

de vida, gera sequelas emocionais e socioafetivas mais graves, porque a criança é

afastada do seu ambiente natural, é levada a conviver de modo intenso com

pessoas e situações estranhas, é privada de atenção exclusiva e de atendimento

individualizado. Geralmente oriundas de famílias com renda, moradia e escolaridade

precárias, as crianças institucionalizadas são expostas, por vezes, desde o

nascimento, a toda sorte de privações e maus-tratos nos primeiros 6 anos de vida

(SILVA, 2004).

Quanto à cor da pele das crianças do estudo, os brancos e os pardos

foram mais representados nas duas instituições. Doring, França Júnior e Stella

(2005) também observaram as crianças quanto à cor da pele e,segundo

perceberam, entre as crianças por eles estudadas, as pretas e pardas somaram

56,5% e as brancas 43,5%.
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No inerente à escolaridade, destaca-se que, no Brasil, é política

governamental a escola obrigatória pública e gratuita para os níveis de ensino

fundamental e médio a todas as crianças e adolescentes (BRASIL, 1990). Como

verificado, as dez crianças com idade superior a 6 anos frequentavam a escola, a

indicar, portanto, bons índices de acesso aos estudos. Enfatiza-se que todas as

crianças atendidas em tempo semi-integral necessariamente frequentam a escola,

sobretudo por ser instituição de cunho escolar. Mas as atendidas em tempo integral

e que frequentam escola têm acesso exclusivamente ao ensino público.

Estudo desenvolvido em 2003 com 43 crianças/adolescentes

soropositivos para o HIV e em acompanhamento pediátrico nos serviços de

referência para atendimento de HIV/aids revelou que, quanto à escolarização, vários

aspectos positivos foram evidenciados. Essa pesquisa destacou a inclusão das

crianças e jovens soropositivos em escolas regulares, a maioria com bom

desempenho acadêmico, além da frequência quase nula de relatos sobre reações

de preconceito e discriminação quando a revelação do diagnóstico tinha ocorrido no

estabelecimento escolar. Tais achados permitem supor a ocorrência de mudanças

socioculturais em setores da sociedade brasileira, com tendência de redução de

atitudes preconceituosas em relação ao HIV/aids (SEIDL et al., 2005).

Percebem-se, ainda, importantes iniciativas no fortalecimento ao contexto

escolar, como a campanha global lançada pelo UNICEF em outubro de 2005 para

mobilizar governos, sociedade civil, organismos internacionais, empresas e cidadãos

a enfrentar o HIV/aids em crianças e adolescentes. A campanha intitula-se �Unidos

com as crianças e os adolescentes. Unidos vamos vencer a aids!�. Foram

desenvolvidos mais doze projetos de atendimento a crianças afetadas pelo HIV/aids,

assegurando sua inclusão nas escolas e na comunidade e fortalecendo sua família

(UNICEF, 2006).

Sobre as condições de saúde das crianças notaram-se diferenças entre

as duas instituições. Para a maior parte das crianças da instituição de permanência

integral, a saúde revelou-se regular ou ruim, mas 4 delas (66,6%) são HIV+.

Entretanto, para a maioria das crianças da instituição de permanência semi-integral

a saúde foi considerada boa e dentre elas todas eram HIV-. Os resultados sugerem

associação entre a condição de saúde e a soropositividade para o HIV.

A condição de saúde das crianças traduz as situações de privação

material e emocional a que foram submetidas no convívio com a família e ao longo
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da sua permanência no abrigo. Do ponto de vista da análise ecológica do

desenvolvimento humano, contudo, não são apenas os fatores familiares que

exercem influência direta sobre os processos de saúde/doença na primeira infância.

Também a contínua e a longa permanência da criança em ambiente institucional

podem se constituir em um decisivo fator de risco à saúde infantil, deixando-a

particularmente vulnerável a doenças infecciosas e problemas dermatológicos, bem

como à manifestação de diversos estados de depressão (CAVALCANTE;

MAGALHÃES; PONTES, 2009).

Conforme já supunha estudo realizado em 1996, no caso específico das

crianças que fazem do abrigo seu local de moradia, quanto maior a quantidade de

tempo passado sob os cuidado de uma instituição, maior o nível de exposição a

agentes patogênicos e situações de sofrimento psíquico. Como Fuchs (1996)

demonstrou, crianças na faixa-etária de 1 a 5 anos, que conviviam em ambiente de

cuidado coletivo entre doze e cinquenta horas por semana, apresentavam três a

cinco vezes mais chance de manifestar pelo menos dois sintomas de infecção

respiratória (tosse, coriza, temperatura axilar > 38ºC, dispneia) do que as cuidadas

em casa por seus familiares.

De acordo com estudo realizado entre os anos 2004 e 2005 com 287

crianças acolhidas no maior abrigo infantil do Estado do Pará, os problemas de

saúde mais frequentes entre crianças ao iniciarem a institucionalização são

justamente aqueles relacionados às condições adversas impostas pela condição de

pobreza e à qualidade do cuidado a elas oferecido desde o nascimento, nas quais

se incluem a alimentação insuficiente e/ou inadequada à idade, a desatenção com a

higiene corporal e ambiental, o desmame precoce, o descumprimento dos

programas de imunização (CAVALCANTE; MAGALHÃES; PONTES, 2009).

5.2 Caracterização sorológica dos pais das crianças e da relação sociofamiliar

No Brasil, uma das consequências da heterossexualização da epidemia

de aids nos últimos dez anos foi o aumento da proporção de crianças filhas de

pessoas vivendo com HIV. Diante da baixa probabilidade de transmissão vertical,

sobretudo se a gestação tiver acompanhamento pré-natal, a maioria dessas crianças

não é soropositiva para o HIV (BRASIL, 2009a). Em consonância com esses dados,
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neste estudo, apenas sete dentre as 24 crianças têm confirmado o diagnóstico

positivo para o HIV.

Ainda em decorrência do aumento da transmissão heterossexual, existe a

perspectiva de as crianças ficarem órfãs em virtude da morte de um ou de ambos os

pais por aids. Como mostram os estudos, a orfandade por aids pode vir

acompanhada de impactos negativos, afetando a saúde (BARROS; ZUCHI;

FRANÇA JÚNIOR, 2010).

Conforme as estatísticas, é cada vez maior o número de mulheres

infectadas pelo HIV. Desse modo, também é maior o número de crianças infectadas

pela transmissão materno-infantil (YOSHIMOTO; DINIZ; VAZ, 2005). Feminização,

pobreza, baixa escolaridade, exclusão social são fatores que além de provocar maior

disseminação da infecção pelo HIV, trazem consequência da interface da

transmissão materno-infantil (NEVES, 2005). Como um dos critérios para a inclusão

das crianças no estudo foi o nascimento mediante exposição ao HIV, todas as mães

do referido estudo são HIV+. Contudo, não se registraram informações

sociodemográficas das mães em face da dificuldade de contatá-las, principalmente

na instituição de permanência integral das crianças. Além disso, encontrou-se

deficiência nos registros das instituições sobre os progenitores de cada criança.

Em relação aos pais das crianças, conforme observou-se, o

desconhecimento é ainda maior. Na instituição de permanência integral, 73,3% não

têm informações sobre a sorologia de seus pais. Além disso, seis crianças dessa

instituição são filhas de pais desconhecidos (dado confirmado em documentos de

certidão de nascimento das crianças). No entanto, na instituição de permanência

semi-integral, sabe-se da situação dos pais de 100% das crianças.

Estudo realizado para avaliar o Projeto Nascer da Maternidade Pública de

Fortaleza coincide com o desconhecimento sobre a sorologia paterna ao afirmar que

a pequena parcela de gestantes que iniciou a terapia antirretroviral no período

recomendado não sabia informar sobre a sorologia do parceiro (BARROSO;

GALVÃO, 2007).

Considera-se, nesse sentido, a atual subjetividade da família na

sociedade. No passado, esta família era pensada pela sua ascendência, pela sua

história e pelo nome que carregava. Hoje, com o capitalismo, é a descendência que

assume importância, pois o corpo útil e produtivo passa a ser valorizado,

disseminando uma preocupação com a produtividade futura da prole. Com isso, a
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mulher é convocada a assumir um papel social de mãe. Inicia-se a ideia de núcleo

familiar, o qual vai se fechando na conjugalidade. O poder paterno perde sua força

ao se institucionalizar o divórcio, o que acarreta um comprometimento da

subjetividade � historicamente construída � que a família encontrava no pai, como

�chefe� e responsável capaz de governá-la. Desta forma, toda a rede de

dependências e complementaridades que tornava a família governável se fragiliza,

sobretudo ao possibilitar a intervenção do Estado, via judiciário (AYRES;

CARDOSO; PEREIRA, 2009).

Ainda sobre orfandade, Abadia-Barrero (2002) estudou crianças e

adolescentes em duas casas de apoio de ONG/aids de São Paulo, uma creche

(ONG/aids) e um abrigo estadual para meninos em situação de rua. Segundo

evidenciou, em decorrência da aids, a maioria das crianças dessas instituições eram

órfãs.

Pelos resultados do estudo em tela, como se pode perceber, em relação à

orfandade, na instituição de permanência integral, as crianças são mais vitimizadas

pela ausência dos genitores, pois nessa instituição 33,3% delas são órfãs de mãe,

13,3% são órfãs de pai e 40%, como mencionado, têm pais desconhecidos. Na

instituição de tempo de permanência semi-integral, apenas duas crianças perderam

os pais, mas todas convivem com as mães e têm informação sobre seus pais.

O estudo de Doring (2004) encontrou maior número de crianças órfãs de

pais. Para a autora, a maior proporção de órfãos paternos quando comparada com

órfãos maternos devia-se provavelmente ao maior acometimento do sexo masculino

no início da epidemia. Resultados referentes ao maior número de órfãos paternos

também foram destacados nos achados de Bicego, Rutstein e Johnson (2003) para

os 22 países da África. Do mesmo modo, segundo o estudo realizado pela UNAIDS

(2004), 60% dos órfãos na Ásia, América Latina e Caribe são órfãos paternos.

Entretanto, o mesmo estudo aponta para uma nova tendência da epidemia em cinco

países da África sub-saariana, onde as taxas de prevalência do HIV/aids entre as

mulheres são mais altas do que entre os homens. Nesses países, atualmente,

órfãos maternos (60%) excedem os órfãos paternos.

No Brasil, recente inquérito populacional desenvolvido no município de

São Paulo, SP, entre 2006 e 2007, com 235 crianças e adolescentes órfãos por aids

de 7 a 14 anos aponta maior número de órfãos paternos (BARROS; ZUCHI;

FRANÇA JÚNIOR, 2010). No presente estudo, a maior proporção da ausência
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paterna observada é atribuída ao desconhecimento dos pais de seis crianças. Nesse

sentido, explicita-se a tradicional relação de gêneros no Brasil pela qual a mulher

assume o compromisso de cuidado dos filhos. Além disso, de acordo com enfoque

machista na sociedade, mesmo quando a criação dos filhos é atribuída a ambos os

pais, a responsabilidade pelo cuidado das crianças é considerada em uma relação

assimétrica na qual ao homem parece ser destinado apenas o papel coadjuvante de

auxiliar nessa tarefa (COUTINHO, 2004).

Do ponto de vista qualitativo, os problemas de ordem econômica, jurídica

e social advindos da morte/abandono de um ou dos dois genitores em virtude do HIV

colocam os órfãos da aids numa situação muito diferenciada se comparada à dos

outros órfãos, justamente pelo estigma da doença. Desse modo, essas crianças são

recusadas pela família extensa, antiga acolhedora, e passam às instituições. O

estudo dos órfãos revela o impacto social e econômico desta epidemia e o quanto

ela desorganiza as famílias e satura os sistemas costumeiros de cuidado, as redes

de solidariedade que se tornam precárias diante da demanda (SANTOS, 2006).

Entretanto, segundo se acredita, a continuidade de contato dos parentes

com as crianças mesmo diante da institucionalização deve ser estimulada. Nesse

aspecto, a promoção de vínculo com os membros da família facilita a possibilidade

de reinserção social e promove a identidade familiar da criança fora do ambiente

institucional. Como evidenciou-se, a grande maioria das crianças continua tendo

algum tipo de relação com os parentes, mesmo após a institucionalização. No abrigo

de permanência semi-integral, esse contato é visível, porquanto as crianças

permanecem sob a responsabilidade da família e residem com ela parte do dia.

Apesar de a maior parte das crianças da instituição de tempo integral também

manter contato com os membros da família, foi possível depreender que a qualidade

desses contatos nem sempre era satisfatória, pois se constituía em visitas

esporádicas dos familiares à instituição.

Estudo realizado em instituição do Rio Grande do Sul que abriga crianças

com aids e promove um trabalho social educativo com as famílias envolvidas nessa

problemática denota a dificuldade das cuidadoras em distinguir o papel de mães

e/ou de profissionais ao perceberem o quanto as crianças sofrem com a distância da

família. As cuidadoras relataram ainda sentirem-se compromissadas em oferecer

cuidado adequado para subsidiar o futuro das crianças. Para elas, a possibilidade de

cuidar de crianças com aids representava a oportunidade de cuidar de seres
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humanos especiais, como seres humanos singulares, capazes de reinventar sua

história (FREITAS et al., 2010).

Outra pesquisa executada com o intuito de investigar as interações entre

as famílias e as casas de abrigo em uma instituição do extremo sul do Brasil mostrou

que as famílias revelaram temer o julgamento dos trabalhadores da casa de abrigo.

As percepções os conduziram a pensar que as visitas desses profissionais tinham

por objetivo procurar �algo de errado� para retirar a guarda dos outros filhos que

estavam em sua casa. Os pais reclamaram não receberem informações a respeito

do filho e de sua rotina. Contudo, nessa mesma pesquisa, eles ressaltaram

acreditarem na possibilidade de um planejamento que facilite a volta dos filhos para

casa (VASCONCELOS; YUNES; GARCIA, 2009).

Considera-se que o ato de contar sobre o diagnóstico de exposição das

crianças ao HIV está vinculado ao estigma provocado pela doença.  Neste estudo, o

fato de a quase totalidade dos parentes das crianças saberem sobre a associação

das crianças com o HIV na instituição de tempo integral já era esperado, pois é de

amplo conhecimento na sociedade o vínculo entre esse abrigo e o contexto do HIV.

A referida instituição atende exclusivamente crianças expostas ao HIV. Como

observou-se, entretanto, apenas parte dos parentes conhecia a relação com o HIV

das crianças da instituição de tempo semi-integral. Esse fato denota que as mães,

principais cuidadoras no caso dessas crianças, optaram por revelar sobre o vínculo

com o HIV somente para determinados membros familiares. Falar sobre a relação

das crianças com o HIV implica revelar o próprio diagnóstico.

5.3 Acompanhamento em saúde

Quando as gestantes soropositivas não são diagnosticadas e tratadas no

período pré-natal, não recebem medicação durante o trabalho de parto e seus bebês

não são medicados adequadamente após o nascimento, amplia-se a possibilidade

de eles serem infectados pelo HIV (SILVA et al., 2008).

No Brasil, a incidência da transmissão vertical é bastante elevada. Tal

como em outras doenças, o diagnóstico precoce é a forma mais visada para a

redução da transmissão materno-infantil. A ampliação da testagem do HIV, dos

exames sorológicos da mãe e da carga viral são fundamentais, pois minimizam o

risco da transmissão do vírus. É importante, também, o tratamento antirretroviral na
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gestação. Com a adoção de medidas preventivas, como uso de medicamentos,

assistência clínica e cuidados com a saúde, as mães/gestantes podem evitar a

infecção da criança. Além disso, elas podem melhorar sua saúde, sua convivência

com a doença, e preparar-se física, espiritual e psicologicamente para receber seu

filho e dar-lhe toda atenção, amor e cuidados necessários com vistas à

sobrevivência, independente de essa criança ser ou não portadora do HIV

(BARROSO, 2008).

Neste estudo, segundo observou-se, a maioria das mães da instituição de

tempo semi-integral fez uso de AZT ainda no período da gestação, e também no

parto e pós-parto imediato, seguindo, dessa forma, as recomendações do Ministério

da Saúde. Já em relação às crianças da instituição de tempo integral, não havia

informação sobre o início do uso de AZT de seis das crianças residentes na

instituição. Esse é um dado preocupante, já que o descompromisso quanto às

medicações pode ter implicado a soropositividade de algumas dessas crianças.

Nesse contexto, consoante o Ministério da Saúde preconiza, a prevenção

da transmissão vertical inclui uma série de procedimentos, e o risco de transmissão

do vírus também depende do estado nutricional da mãe e de sua carga viral durante

todo esse período (BRASIL, 2006). As recomendações para profilaxia da

transmissão vertical ao longo da gestação incluem a realização de acompanhamento

pré-natal regular, administração de terapia antirretroviral ou de monoterapia com

AZT (Zidovudina) a partir da 14ª semana de gestação e exames de contagem de

células CD4 e carga viral (BRASIL, 2006).

Como divulgado, há uma redução da transmissão vertical para níveis

entre zero e 2% com o uso de ARVs combinados com a cesariana eletiva e quando

a carga viral é inferior a 1.000 cópias/ml ao final da gestação. Em relação aos países

desenvolvidos, o Brasil ainda apresenta altos níveis de transmissão vertical, em

virtude das carências do sistema de saúde em prover diagnóstico da infecção pelo

HIV/aids no pré-natal, especialmente nas populações mais pobres. A baixa

qualidade dos pré-natais também ocasiona a subadministração dos ARVs, sendo

estimado que somente a metade das mulheres portadoras do HIV/aids recebe a

medicação durante o parto. Apesar desses problemas, a incidência de casos de aids

em crianças vem diminuindo progressivamente no país nos últimos anos (BRASIL,

2007b).
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No tocante ao uso de AZT, o recém-nascido exposto ao HIV recebe o

AZT na forma de xarope desde as seis primeiras horas e durante as primeiras seis

semanas de vida. A partir da sexta semana e até a definição do diagnóstico - o que

acontece entre o sexto e o décimo segundo mês, o bebê deve tomar medicamento

para a prevenção de pneumonia.

Quanto ao atendimento das crianças deste estudo em unidade de

referência para o HIV, a maioria delas começou o atendimento entre 1 e 5 meses de

idade. Contudo, não havia informação sobre o início das consultas em serviço

próprio para o HIV de cinco crianças da instituição de permanência integral do

tempo. Observa-se, assim, importante disparidade no acesso aos serviços de saúde

no início da vida para as crianças das duas instituições pesquisadas.

Segundo o Ministério da Saúde, as crianças nascidas de mães infectadas

pelo HIV deverão ser atendidas, preferencialmente, em unidades especializadas,

pelo menos até a definição do seu diagnóstico. Aquelas que se revelarem infectadas

deverão permanecer em atendimento nessas unidades, enquanto as não-infectadas

poderão ser encaminhadas para acompanhamento em unidades básicas de saúde.

Todavia, mesmo as não-infectadas devem receber acompanhamento periódico até o

final da adolescência em virtude de terem sido expostas não só ao HIV, mas

também, durante o período intrauterino, às drogas antirretrovirais. Essa preocupação

reside no fato de desconhecerem as possíveis repercussões da exposição a tais

medicamentos a médio e longo prazo (BRASIL, 2009b).

Em relação ao acompanhamento atual em serviço de referência para o

HIV, percebe-se que a grande maioria das crianças atendidas na instituição de

tempo semi-integral não é mais acompanhada por serviço de referência, pois já

receberam alta do seguimento para o HIV. Explica-se esse bom indicador de saúde

pelo cuidado evidenciado pelas genitoras desde o período gestacional. Já na

instituição de tempo integral, a maioria das crianças ainda é acompanhada pelo

serviço, sobretudo porque seis delas são soropositivas para o HIV, duas têm

diagnóstico ainda indeterminado e outras duas fazem testes sorológicos

anualmente.

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o

acompanhamento em serviço especializado deve ser mensal nos primeiros seis

meses e, no mínimo, trimestral a partir do segundo semestre de vida. Em todas as

consultas deve-se registrar o peso, o comprimento e os perímetros, em especial o
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perímetro cefálico. A avaliação sistemática do crescimento e desenvolvimento é

extremamente significativa, visto que as crianças infectadas podem, já nos primeiros

meses de vida, apresentar dificuldade de ganho de peso (BRASIL, 2007b).

Expressivos dados observados neste estudo em relação à saúde das

crianças mostram diferenças significativas entre a saúde destas nas duas

instituições. Na instituição de período semi-integral de atendimento, apenas 44,4%

das crianças precisaram de consultas médicas extras ao atendimento específico

para o HIV, no último ano. Além disso, nenhuma delas necessitou de internação. Já

no caso das crianças da instituição de tempo integral, 100% delas necessitaram de

consultas médicas extras e cinco passaram por internações no último ano. Os

melhores indicadores de saúde das crianças atendidas pela instituição de

permanência semi-integral provavelmente estão vinculados ao cuidado materno a

elas dispensado.

Consoante a literatura mostra, nos dias atuais, no referente a um melhor

desempenho dos principais indicadores de saúde (mortalidade infantil, baixo peso ao

nascimento, óbitos por doenças chamadas evitáveis), tanto na sociedade como no

interior das instituições, ainda são elevados os números de internações hospitalares

e óbitos por infecções diarreicas e respiratórias (CAVALCANTE; MAGALHÃES;

PONTES, 2009). Segundo consenso, doença, qualquer que seja ela, altera a rotina

do ser criança, em condições que, do ponto de vista hegemônico do conceito de

saúde, se constituiria em uma limitação para o viver saudável (FREITAS et al.,

2010).

Outro destaque em relação à saúde das crianças diz respeito à

atualização do esquema vacinal. De acordo com estudo realizado em instituição de

gestão municipal, ligada à Secretaria da Cidadania e Desenvolvimento Social do

município de Ribeirão Preto-SP, que atende crianças e adolescentes abrigados com

idade entre 3 e 17 anos ao analisar os cartões de vacinação, nem todos os

abrigados possuíam tal documento na instituição. As carteiras de vacina disponíveis

e analisadas foram somente a dos abrigados na instituição há mais tempo. Como

observado, quarenta abrigados possuíam algum tipo de documentação arquivada,

mas apenas 26 carteiras de vacinação estavam disponíveis. Dos 26 cartões

analisados, somente um estava irregular. O reforço das vacinas sabin e tríplice

bacteriana encontrava-se em atraso há vinte e oito dias. Assim, essa pesquisa

evidenciou que a atenção dispensada pelo abrigo é satisfatória, pois a maioria das
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crianças e adolescentes estava com suas vacinas em dia, com exceção do caso

mencionado (FERRIANI; BERTOLUCCI; SILVA, 2008).

Em consonância com esses achados, este estudo também considerou

satisfatória a atualização doa esquemas vacinais das crianças, pois apenas uma

criança de cada instituição apresentava atraso nas carteiras. Entretanto, destaca-se:

não foi possível o acesso ao cartão de vacinas de quatro das crianças da instituição

de permanência semi-integral. A instituição não soube explicar por que não havia o

registro desses cartões de vacinas, o que revela descompromisso com esse aspecto

da saúde das crianças. Por sua vez, as mães, apesar de não apresentarem o cartão

das crianças, informaram verbalmente estar ele atualizado.

Aqui ressalta-se: a imunização, particularmente na infância, é uma das

estratégias de prevenção mais significativas. No mesmo nível de importância da

imunização, são colocadas como medidas de proteção e promoção da saúde infantil

a amamentação, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, o

tratamento precoce da diarreia infantil, a diminuição dos índices de morbi-

mortalidade, o estímulo do apego mãe-filho-família, a organização do seguimento

infantil, a capacitação de recursos humanos, o autocuidado e a cidadania

(FIGUEIREDO; MELO, 2003).

Outro fator relacionado à saúde das crianças diz respeito à revelação da

condição de exposição ao vírus da aids nos serviços de saúde. Segundo se

entende, essa revelação representa fator vinculado ao contexto da estigmatização e

do preconceito. Apesar disso, a maioria das crianças, nas duas instituições, tem a

condição de exposição ao HIV reveladas em consultas diversas ao seguimento do

vírus da aids.  Esse fato demonstra a intenção dos responsáveis pelas crianças em

sobrepor a questão do possível preconceito pelo atendimento adequado e

específico em saúde das crianças.

De uma forma geral, observa-se fragilidade do serviço prestado pela

atenção básica de saúde no acompanhamento em saúde das crianças. A atenção

básica deveria estar plenamente capacitada para o acolhimento dos usuários em

relação ao HIV tanto através das imprescindíveis ações de promoção da saúde e

prevenção da disseminação do vírus como no encaminhamento eficaz às demais

esferas de atendimento.
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5.4 Institucionalização

Como evidenciado, as crianças abrigadas atendidas nas instituições deste

estudo têm acesso ao aparato indispensável ao período de abrigamento, na medida

em que lhes é garantido o desenvolvimento físico e intelectual. A instituição promove

ainda política de participação em atividades sociais e favorece a reinserção familiar

com vistas a solidificar os laços com a família e minimizar o tempo de inserção na

casa de apoio.

Na instituição de tempo de permanência integral, as decisões legais

acerca das crianças seguem determinação judicial e estão de acordo com a nova Lei

Nacional de Adoção sancionada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva em agosto

de 2009 (BRASIL, 2009c). A nova lei favorece a reinserção familiar e estabelece

como tempo máximo de institucionalização o período de dois anos. Pelo observado,

o período médio de permanência das crianças na instituição tem sido de 21 meses,

portanto, coerente com o determinado pela lei.

Todavia, são muitas as dificuldades nesse aspecto, pois as famílias das

crianças enfrentam severas limitações socioeconômicas, vivenciam situação de

desconhecimento paterno e muitas vezes revelam histórico de negligência, maus-

tratos e desinteresse pela criança.

Para esses casos nos quais a reinserção familiar é inviável, a nova lei

também estabelece a criação de cadastros nacional e estadual de crianças e

adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados

para adoção.

Contudo, inúmeras crianças e adolescentes permanecem convivendo

com a negação de seus direitos e valores universais, ou seja, a liberdade, a

igualdade e a vida. Essa é uma característica da sociedade brasileira na qual a

desigualdade social é profundamente marcada entre a classe mais rica e a mais

pobre e, por conseguinte, pela dominação de uma pela outra e pela violência

verificada nas relações interpessoais entre o adulto e a criança. Nesse contexto, a

combinação explosiva entre pobreza, desagregação familiar e consumo abusivo de

álcool e outras drogas por cuidadores primários tende a deteriorar as condições

gerais de vida da população infantil, criando condições propícias ao descumprimento

pelos pais da atenção mais elementar devida aos filhos: assegurar proteção contra

qualquer forma de abandono e violência (FERRIANI; BERTOLUCCI; SILVA, 2008).
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Ainda como observado, o conjunto dos relatos sobre a história oral de

vida das crianças institucionalizadas deste estudo aponta para uma realidade de

miséria e negligência de cuidados anterior ao período de institucionalização.

Destacam-se as crianças da Casa Sol Nascente (tempo integral), por apresentarem

triste trajetória para quem está em tão tenra idade. Essas crianças tiveram suas

vidas fortemente marcadas pelo impacto do vírus da aids e precisarão de ampla

rede de cuidados para superar o sofrimento já vivenciado.

Estudo realizado com cuidadores de 287 crianças acolhidas em uma

instituição de abrigo, entre os anos de 2004 e 2005 na Região Metropolitana de

Belém-PA, também revela que, na maioria dos casos analisados, havia indícios

segundo os quais as crianças encaminhadas à instituição não recebiam os cuidados

adequados no meio familiar. Nesse caso, a existência de crianças que chegaram ao

abrigo desnutridas, doentes, com marcas físicas e emocionais dos maus-tratos

sofridos na família denotava situações de negligência e abandono por parte dos pais

e/ou responsáveis (CAVALCANTE; MAGALHÃES; PONTES, 2009).

 Segundo Cavalcante, Magalhães e Pontes (2007), o ambiente

institucional e as relações estabelecidas pela criança/ adolescente podem

apresentar tantos ou mais riscos ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo

quanto os encontrados na família de origem da qual ela/ele foi retirada (o). Isto pode

comprometer a construção de suas identidades e projetos futuros.

Entretanto, a importância das instituições é indiscutível, pois em

determinados casos o abrigamento é a única alternativa para as crianças. Dessa

forma, além de promover o desenvolvimento infantil, a instituição deve favorecer o

retorno dos abrigados ao convívio de origem e no menor tempo possível. As

alternativas passíveis de atender às necessidades de convívio familiar das crianças

e adolescentes devem ser esgotadas com vistas a se preservar os sentimentos de

fazer parte de um grupo estável, com base afetiva e segura.

5.5 Preconceito

Definidora de identidades e associada à morte, estigma, preconceito e

discriminação, a aids amedronta e atormenta o imaginário coletivo. Os mitos

perpetuam-se e a condição possível para muitos soropositivos é manter o segredo

como único acompanhante nessa trajetória solitária. Tal cenário não difere quando
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se trata da criança vivendo com o HIV/aids. Familiares e cuidadores silenciam na

presença de crianças e adolescentes por supor protegê-los da amargura diante do

saber-se portadores de uma enfermidade grave, crônica e com atributos

estigmatizantes (BRASIL, 2008c).

Durante o relato da história oral de vida, abordou-se a ocorrência de

situações de preconceito vivenciadas nos ambientes mais frequentados pelas

crianças, como a escola, os serviços de saúde e a própria instituição. Nos casos

relatados pelos responsáveis destas, os discursos foram prioritariamente marcados

pelo medo da transmissão, exposição do diagnóstico a terceiros e dificuldade no

atendimento em saúde. Percebe-se, portanto, que a falta de informação quanto às

formas de contaminação pelo vírus e o desconhecimento da maneira correta de

atender, acolher e encaminhar as crianças no cuidado à saúde foram insatisfatórios.

Na perspectiva do direito à saúde, todo cidadão pode buscar qualquer

serviço, sem obrigatoriedade do seguimento na área adstrita. Entretanto, há

estigmas e preconceitos em relação aos portadores do HIV. Em virtude desses

preconceitos, os cuidadores escolhem, preferencialmente, lugares considerados

mais seguros e adequados para o seguimento em saúde das crianças (GALVÃO;

CERQUEIRA; MARCONDES-MACHADO, 2004).

Em alguns casos, a demora no atendimento pode ser vista como normal,

parte de um problema do sistema de saúde brasileiro, comum a todos ou a quase

todos os serviços públicos de saúde. Contudo, o atendimento preconceituoso, as

consultas pouco detalhadas e voltadas apenas para o problema emergencial e a

falta de fundamentação na promoção da saúde evidenciam déficits da saúde

destinada às crianças (FERRIANI; BERTOLUCCI; SILVA, 2008).

Segundo observado na instituição de tempo integral, as crianças já são

associadas ao tipo de instituição da qual fazem parte, e não há preocupação em

esconder o fator de exposição ao HIV no ambiente escolar. Na instituição de tempo

semi-integral, como não há associação direta das crianças com o vírus, as mães

preferem não expor a condição de exposição destas ao vírus por medo de rejeição

das outras mães.

Acredita-se, portanto, que a divulgação de informações sobre o vírus da

aids deve ser feita nos ambientes frequentados pelas crianças de modo a evitar

situações de preconceito. Os cuidadores das instituições devem estar preparados

para defender os direitos das crianças, e o acesso à saúde e à educação deve ser
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sempre preservado. Ademais, o foco de atenção e de cuidados dispensados às

crianças institucionalizadas deve visar à manutenção de possibilidades de

reinserção social.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo analisou o modo de viver das crianças expostas ao HIV/aids

atendidas por instituições de Fortaleza-CE. Os aspectos sociodemográficos e

educacionais, os itens relacionados às condições sorológicas dos pais e às questões

de saúde dos filhos foram avaliados sob a perspectiva do impacto causado pelo HIV

na vida das crianças. Nesse processo, os fatores mais evidentes foram a

institucionalização e a orfandade. Apesar de terem acesso aos itens indispensáveis

para crescimento e desenvolvimento adequados, observaram-se importantes

marcadores de vulnerabilidade na vida das crianças.

As duas instituições analisadas tinham o mesmo objetivo de atender filhos

de mães soropositivas nascidos sob a exposição ao HIV, porém diferiam em relação

ao tempo de permanência delas: semi-integral e integral. Essa diferença propiciou,

na maior parte das vezes, expressivas disparidades na comparação entre os itens

avaliados nos dois abrigos. Atribuiem-se essas desigualdades à presença materna

nos cuidados dispensados às crianças da instituição de tempo semi-integral.

A análise da vida das crianças expostas ao HIV/aids e institucionalizadas

revelou uma infância permeada por dificuldades. Apesar de a institucionalização

representar a garantia do acesso à educação, às atividades extracurriculares

diversas e à saúde, ela pode acarretar o distanciamento entre a criança e sua

família. A vida em grupo pode ainda impossibilitar o desenvolvimento da

individualidade das crianças, pois todas recebem o mesmo tratamento, exceto

relação aos cuidados em saúde, específicos para cada uma delas.

O processo de chegada ao abrigo, na maior parte das vezes, foi

precedido por período de negligência de cuidados e exposição a eventos

traumáticos. A dificuldade econômica, o adoecimento em virtude do HIV, a

drogadição dos genitores e a falta de suporte social foram os principais motivos que

levaram as crianças à institucionalização. Dessa forma, revela-se importante o

oferecimento de suporte psicológico às crianças, bem como às famílias.

Observou-se no estudo, principalmente entre as crianças da instituição de

tempo integral, consideráveis índices de orfandade. A ausência dos genitores seja

por morte ou por abandono das responsabilidades com a criança acarreta muitas

dificuldades para o período da infância e pode também ocasionar a

institucionalização.
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Diante do exposto, sugere-se a união de esforços para minimizar os

efeitos da orfandade ocasionada pelo HIV e da institucionalização da criança.

Também é essencial amenizar a inevitável condição sofrida pela família cujos

membros foram retirados do convívio familiar. Os investimentos públicos, privados e

filantrópicos devem ser pautados na medida das prioridades de saúde, educação e

direitos das muitas famílias submetidas às frequentes situações de abandono social

em nosso país. Dessa forma, deve-se suprimir o assistencialismo individual e

enfatizar as ações que apoiem às famílias.

Assim, considera-se indispensável o estabelecimento de uma relação

coesa entre os setores governamentais e da saúde, em especial da Enfermagem, na

busca de práticas favoráveis à criança exposta ao HIV, bem como sua família.

Nesse contexto, busca-se um trabalho intersetorial e um cuidado integral de acordo

com as necessidades de cada instituição, de cada família e de cada criança, numa

prática mais humanizada, resolutiva, como uma forma de promoção da vida. Essa

conduta contribuiria e reforçaria os méritos dos exitosos programas de aids

desenvolvidos no Brasil.

O estudo tem como limitação o fato de não poder generalizar as

afirmações para o universo das crianças institucionalizadas e expostas ao HIV, já

que apenas duas instituições foram pesquisadas. Apesar de serem as únicas com

especificidade de cuidado para o HIV no Estado, existem outras casas de abrigo

voltadas para o acolhimento de crianças que porventura podem se encaixar nos

critérios de inclusão da pesquisa. Em face do caminho percorrido na realização

deste estudo, observou-se ainda uma lacuna na identificação de quem são, onde e

como estão vivendo as crianças expostas ao HIV no Estado do Ceará. Recomenda-

se, nesse sentido, a organização de banco de dados sobre as crianças vitimizadas

pela exposição ao HIV no intuito de subsidiar as políticas públicas. A maior riqueza

documental sobre essas crianças seria mais uma garantia na implementação de

ações adequadas às suas reais necessidades.
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Apêndice A

Análise das condições de vida de crianças expostas ao HIV/ aids sob
a perspectiva da orfandade e da institucionalização

Questionário específico para a criança

1 Número da entrevista ___________
2 Data de realização da

entrevista
___ /___ /___

3 Local de realização da
entrevista

C. C. Madre Regina 1
Casa Sol Nascente 2
Outro: _____________________

4 Nome do respondente _____________________________
Questões sorológicas dos pais da criança
5 Condições

sorológicas
da mãe para
o HIV

HIV - 1
HIV + 2
Não fez o exame 3
Não sei 4
Outro: ________________

6 Condições
sorológicas
do pai para o
HIV

HIV - 1
HIV + 2
Não fez o exame 3
Não sei 4
Outro: ________________

Caracterização da criança
7 Primeiro

nome da
criança

_________________________________

8 Quantos
anos a
criança tem?

4.1 Data de nascimento: __/___/___
4.2 _____ meses

9 Sexo da
criança

Masculino 1
Feminino 2

10 Cor da
criança

Branca 1
Preta 2
Amarela 3
Parda 4
Indígena 5

11 Sorologia
anti-HIV da
criança

HIV + 1
HIV - 2
Sorologia indeterminada 3
Não fez o exame 4

12 Em relação à
exposição da
criança ao
HIV

Nascida de mãe HIV + e pai HIV + 1
Nascida de mãe HIV + e pai HIV - 2
Nascida de mãe HIV + e pai com diagnóstico desconhecido para
o HIV

3
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 Nascida de mãe HIV - e pai HIV + 4
Criança HIV + sem ter nascido de mãe HIV + 5

13 Se a criança
tem HIV +
como foi
diagnosticado
?

A mãe já tinha HIV + 1
Em decorrência de alguma doença grave da criança 2
Diante de estupro ou outra violência 3
Não temos conhecimento/ Já chegou à instituição com o
diagnóstico

4

Outro: ____________________ 5
Não sei / Não respondeu

Aspectos relacionados à educação
14 A criança já

foi para a
escola?

Sim 1
Não 2
Não tem idade 3
Outro:_______________________________________________
____________

Aspectos relacionados à educação: PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS
15 Atualmente

a criança
frequenta a
escola?

Sim 1
Não 2
Não tem idade 3
Outro: ______________________

16 Geralmente
quantos dias
por semana
a criança
consegue ir
à creche?

1 ou 2 dias 1
3 ou 4 dias 2
5 dias 3
Não se aplica

17 Se a criança
é HIV +,
alguém na
escola
sabe?

Sim 1
Não 2
Não se aplica

Aspectos relacionados à educação: PARA CRIANÇAS MAIORES DE 6 ANOS
18 Qual foi a

última série
que a
criança
completou?

Menos que a 1ª série 1
1ª série 2
2ª série 3
3ª série 4
4ª série 5
5ª série 6
6ª série 7
Não estudou 8
Outro: _______________

19 Atualmente
a criança
frequenta a
escola?

Sim 1
Não 2
Especificar: ______________________ 3

20 Se a criança
é HIV+,

Sim 1
Não 2
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alguém na
escola
sabe?

Não se aplica

Saúde geral
21 Você diria

que o estado
de saúde da
criança é:

Excelente 1
Bom 2
Regular 3
Ruim 4

22 A criança
teve algum
problema
que
necessitou
de consulta
médica nos
últimos 12
meses?

Sim 1
Não 2
Não sei 3

23 Quantas
vezes a
criança
esteve
internada em
hospital nos
últimos 12
meses?

Não esteve internada 1
Sim. _____ vezes 2
Se sim, qual o motivo da internação?
________________________________

3

24 Nas
consultas em
outros
serviços de
saúde, foi
revelada a
condição de
exposição
ao HIV da
criança?

Sim 1
Não 2

25 O esquema
vacinal da
criança está
atualizado?
(Verificar
cartão de
vacinação)

Sim 1
Não 2
Não sei / Sem acesso ao cartão da criança

Acompanhamento em saúde da criança
26 A criança já

foi alguma
vez ao
serviço de
referência
para fins de
acompanha-

Nunca foi 1
Sim. Foi pelo menos uma vez 2
Sim. Foi mais de duas vezes 3
Outro:____________________
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mento do
HIV?

27 A criança vai
ao serviço
de saúde na
data
agendada?

Sim 1
Não 2
Outro:_______________________________________________
___________

28 Qual a
periodicidad
e das
consultas da
criança para
o
acompanha-
mento do
HIV?

Mensal 1
Bimensal 2
Trimestral 3
Quadrimestral 4
Semestral 5
Outro: ________________________

29 Com qual
idade a
criança foi
ao serviço
de referência
do HIV pela
primeira
vez?

No primeiro mês de vida
Entre o segundo e sexto mês de vida 2
Entre o sexto mês e o primeiro ano de vida 3
Depois do primeiro ano de vida 4
Outro: __________________________
________________________________

História relacionada ao AZT
30 A criança recebeu

AZT em algum
período da vida?

Sim. Ainda durante a gestação 1
Sim. Apenas no momento do parto 2
Sim. Depois do parto 3
Sim. Depois do primeiro mês de vida 4
Não recebeu AZT 5
Outro: ______________________
Não sei / Não respondeu

31 A criança fez/faz
uso de Bactrim®
no primeiro ano de
vida?

Sim 1
Não 2
Outro:
Não sei / Não respondeu

32 Quando foi
iniciado o AZT ?

Nas primeiras horas de nascimento 1
Após 24 horas de nascimento 2
Não fez uso de AZT 3
Outro tempo: ______________
Não sei / Não respondeu

Questões específicas para a criança em uso de antirretrovirais (CRIANÇAS HIV +)
33 De quantos

medicamentos a
criança faz uso
por dia (entre
antirretrovirais e
outros)?

Número de medicamentos: _____________

34 Existe dificuldade Sim 1
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para administrar
os remédios?

Não 2
Às vezes 3

35 Se sim, qual o
motivo da
dificuldade?

_________________________________
_________________________________
_________________________________

36 Quem é o
responsável pela
administração dos
ARVs para a
criança?

Professor 1
Monitor da instituição 2
Outro profissional: _____________

37 Qual é a
estratégia para
lembrança das
tomadas/horários
dos remédios da
criança?

_________________________________
_________________________________
_________________________________

38 A criança já ficou
sem tomar os
remédios?

Sim 1
Não 2
Outro: ____________________
Não sei / Não respondeu

39 A criança tem
alguma doença
grave e/ou
associada ao
HIV?

Nenhuma 1
Sim. Especificar a principal:
_____________________________

2

40 Quanto este
problema afeta a
capacidade de a
criança viver bem
no dia-a-dia?

Bastante 1
Um pouco 2
Não afeta de forma alguma 3
Não sei / Não respondeu

Lazer da criança
41  A criança costuma

brincar?
Sim 1
Não 2

42 Se não, por que a criança
não brinca?

Tem dificuldade de relacionamento com as demais
crianças da instituição

1

É retraída 2
Não tem vontade/ ânimo 3
Outra: _____________________

43 A criança fez essas
atividades nos últimos

tempos?
Cinema. 1

Teatro. 2
Praia. 3
Circo. 4

Parque de diversões. 5
Festinhas da inst/escola. 6
Outro:
_________________.   7

1. Sim, no
último mês

2. Sim, mas não
no último mês

3. Nunca
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Contato familiar
44 A criança vê algum de seus

parentes?
Sim 1
Não 2

45 Se sim, quem é esse parente? Mãe  1
Pai 2
Irmãos 3
Avós 4
Tios 5
Outro: _______________________

46 Se não, por qual motivo? Parentes moram muito longe 1
Não se interessam em ver a criança 2
A criança não quer ver os parentes 3
Nenhum dos parentes é vivo 4
Determinação judicial / DPF 5
Outro: _______________________

47 A criança fala sobre a ausência da
família?

Frequentemente 1
Raramente 2
Não fala 3
Não sei / Não respondeu

48 Os parentes sabem da exposição
da criança ao HIV?

Sim 1
Não 2
Só uma parte dos parentes 3
Não sei / Não respondeu

Comportamentos ou sentimentos da criança / Saúde mental
PERGUNTAS PARA CRIANÇAS DE 0 – 6 ANOS

49 Tem uma pessoa especial com
quem a criança prefere ficar
quando está chateada ou triste?

Sim 1
Não 2
Não sei / Não respondeu

50 A criança demonstra desinteresse
por brincar?

Sim 1
Não 2
Não sei / Não respondeu

51 A criança age de maneira
agressiva quando frustrada?

Sim 1
Não 2
Não sei / Não respondeu

52 A criança parece nervosa, tensa
ou preocupada?

Sim 1
Não 2
Não sei / Não respondeu

53 A criança acorda à noite e precisa
ser confortada para dormir de
novo?

Sim 1
Não 2
Não sei / Não respondeu

PERGUNTAS PARA CRIANÇAS DE 6 – 12 ANOS
54 A criança tem se tornado inquieta /

hiperativa?
Sim 1
Não 2
Não sei / Não respondeu

55 A criança costuma ficar sozinha ou
isolada, nunca brinca com os
outros?

Sim 1
Não 2
Não sei / Não respondeu

56 A criança demonstra raiva ou Sim 1
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agressividade com frequência? Não 2
Não sei / Não respondeu

57 A criança mostra-se extremamente
quieta, fala pouco?

Sim 1
Não 2
Não sei / Não respondeu

58 A criança tem dificuldade em
manter relações de amizade com
as demais crianças da instituição?

Sim
Não
Não sei / Não respondeu

Preconceito em relação à criança
59 Houve algum fato relacionado a

preconceito na escola frequentada
pela criança? Como foi isso?

__________________________________
__________________________________
__________________________________

60 A criança já foi tratada com
preconceito em serviços de
saúde? Como foi isso?

__________________________________
__________________________________
__________________________________

61 A criança já sofreu algum tipo de
preconceito dentro da própria
instituição? Como foi isso?

____________________________________
____________________________________
____________________________________

62 Você acha que a criança é ou já
foi tratada com preconceito ou
discriminação em alguma
situação?

Não sofreu preconceito 1
Por sua condição econômica /
pobreza

2

Preconceito racial 3
Por sua condição de saúde 4
Por condições estéticas
(obesidade, magreza, feiúra,
etc.)

5

Por sua condição de
institucionalizado

6

Preconceito dirigido aos pais
(sorologia e outras questões)

7

Outra:
_______________________

Institucionalização da criança
63 Tempo que a criança está inserida

na instituição
_____________ meses

64 Em quantos lugares/casas
diferentes a criança morou desde
que nasceu?

_____________

65 A criança esteve institucionalizada
antes?

Sim 1
Não 2

66 Tempo total de institucionalização
da criança

______________ meses

67 Histórico de institucionalização (Por
qual motivo ocorreu a
institucionalização e qual a atual
situação jurídica da criança)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________
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Questionário específico para a instituição

1 Quantas crianças são atendidas
pela instituição?

Total: ______
Em situação de exposição ao vírus:
______

2 A instituição é mantida através de
que recursos? Quais os convênios
da instituição?

_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________

3 Quais profissionais trabalham na
instituição?

Enfermeiro 1
Assistente social 2
Administrador 3
Psicólogo 4
Nutricionista 5
Educador físico 6
Professores (pedagogos) 7
Representantes religiosos 8
Voluntários 9
Outros:
________________________

4 Quais as principais atividades
desenvolvidas pelas crianças além
da escola?

_______________________________
_______________________________
_______________________________

5 Você acredita que a instituição
oferece à criança oportunidade de
desenvolvimento pleno (físico,
intelectual e psíquico)?

Sim
Não
Poderia fazer mais
Não sei / Não respondeu

6 Como é o planejamento para
reinserção familiar da criança?

_______________________________
_______________________________
______________________________

7 Você acredita na reinserção familiar
e social das crianças? Quais as
perspectivas que você tem para as
crianças da instituição?

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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ANEXOS
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Anexo A

Ofício da Coordenação Municipal de DST/AIDS
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Anexo B

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa



85

Anexo C
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu, Ênia Costa, sou enfermeira e convido-a (o) para participar da

pesquisa intitulada �Análise das condições de vida de crianças expostas ao
HIV/aids sob a perspectiva da orfandade e da institucionalização”.

Você está sendo convidada (o) a participar do estudo em função de

cuidar de criança nascida exposta ao HIV.

Entende-se como criança exposta aquela nascida de mãe infectada pelo

HIV. Dessa forma, indiretamente, não são apenas as crianças soropositivas ao HIV

que participarão do estudo, mas todas que tenham nascido sob a perspectiva de

adquirir o vírus, que tenham até 12 anos de idade, e que estão sob seus cuidados.

Sua participação se dará através da resposta de um formulário de 93

questões, que terá duração aproximada de trinta minutos, sobre a vida dessas

crianças, abrangendo os seguintes aspectos: Questões sobre pai e mãe da criança;

Caracterização da criança; Diagnóstico ou condição da criança em relação ao HIV;

Aspectos relacionados à educação; Saúde geral; Acompanhamento em saúde da

criança; Em relação ao uso de AZT; Quando a criança faz uso de antirretrovirais; O

lazer da criança; Separação/morte de um entre querido; Para aqueles que

experimentaram a morte dos pais; Apoio recebido/conexão social/redes de apoio

disponível; Família não imediata; Comportamentos ou sentimentos e as fontes de

apoio da criança; Dados de nascimento da criança e Informações adicionais.

Garanto que este trabalho não oferece qualquer risco para a criança, para

você ou para a instituição. Caso você, por qualquer motivo, queira interromper a

entrevista, sua vontade será respeitada, ficando a seu critério marcar ou não um

novo dia para outro encontro.

Como medida de precaução, todos os formulários serão guardados pelo

período de cinco anos, como determina o Comitê de Ética em Pesquisa. Em nenhum

momento será mencionado seu nome, o nome da criança ou o da instituição para a

divulgação dos dados da pesquisa. Você terá acesso a todas as informações

colhidas durante o estudo e a garantia de os dados serem adequadamente

utilizados.
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Caso não queira participar após estas explicações terá liberdade de se

retirar da pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo algum para a criança ou para

a instituição. Para participar da pesquisa não será pago nenhum valor.

Para quaisquer dúvidas poderá contatar a Prof. Dra. Marli T. G. Galvão no

seguinte endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo, CEP 60430-160,

ou pelos telefones: (85) 3366-8455. Ainda poderá contatar Ênia Costa. Rua Edite

Braga, 70 � Jardim América, ou pelo telefone (85) 8811-9317. Como estratégia para

manifestar queixas sobre esse estudo, você poderá dirigir-se ao Comitê de Ética em

Pesquisa do Hospital São José de Doenças Infecciosas, que permanece disponível

para esclarecer quaisquer dúvidas em relação à sua participação no referido estudo

por meio do telefone (85) 3101-2321.

  ________________________________

Assinatura da pesquisadora

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO

Eu, _________________________________________, declaro que,

após as devidas orientações e esclarecimentos sobre a pesquisa �Análise das
condições de vida de crianças expostas ao HIV/aids sob a perspectiva da
orfandade e da institucionalização”, aceito participar do estudo. Sei que a

qualquer momento posso me retirar dela sem qualquer prejuízo à criança ou à

instituição.

_________________________________________________

Assinatura do responsável da instituição


