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RESUMO 

 

Como toda crise de desenvolvimento, a gravidez desequilibra o ciclo de vida do indivíduo. 
Para a mulher portadora de HIV/aids, a este desequilíbrio da geração de um filho 
acrescentam-se as especificidades da soropositividade. Dessa forma, vários podem ser os 
fatores que influenciam a relação entre mãe HIV positiva e seu filho. Por ser a comunicação 
não-verbal o tipo de linguagem predominante na relação entre mãe e filho, a presente pesquisa 
objetivou analisar a comunicação não-verbal mãe-filho na vigência do HIV materno em 
ambiente experimental. Estudo descritivo-explorátorio desenvolvido com cinco binômios cuja 
mãe era sabidamente HIV positivo, em ambiente simulado no Laboratório de Comunicação 
em Saúde, localizado no Departamento de Enfermagem, no segundo semestre de 2007. 
Utilizou-se a filmagem como recurso de coleta de dados. Cada mãe foi filmada uma única 
vez, no desenvolvimento dos cinco principais cuidados maternos: troca de roupa, banho, 
alimentar, ninar e brincar. A cada trinta segundos, os vídeos foram analisados por dois juízes, 
os quais preenchiam roteiro de observação baseado em aspectos referentes à comunicação 
não-verbal e à teoria do Apego. Os dados foram analisados mediante utilização de testes 
estatísticos apropriados e as análises foram confrontadas com a história de vida do binômio. 
Foram observados alguns fatores ligados à soropositividade que influenciaram a comunicação 
não-verbal entre mãe e filho, a saber: o diagnóstico recente de soropositividade, a 
discriminação sofrida por portar o HIV, o medo de repreensão no cuidado ao filho e o desejo 
de cuidar do seu bebê cujo diagnóstico ainda é incerto, valendo-se de outros estímulos não-
verbais para suprir a falta do contato da criança ao seio. Como se percebe, a filmagem em 
ambiente simulado provavelmente influenciou o comportamento materno no cuidado ao filho. 
Quanto à comunicação não-verbal durante os cuidados maternos foi verificado que o brincar é 
a atividade de maior interação entre mãe e filho. Nesta atividade predomina a variedade de 
signos comunicativos, principalmente iniciados pela mãe, como forma de estimular o filho 
pequeno no desenvolvimento de habilidade e de avaliá-lo com vistas a detectar precocemente 
qualquer anormalidade que poderia sugerir soropositividade ao HIV. 
 
Palavras-chave: HIV. Relações Mãe-Filho. Comunicação Não Verbal. 
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ABSTRACT 

 

Like all development crisis, pregnancy provokes an unbalance in a person’s life cycle. For an 
HIV-positive woman, specific aspects of seropositivity add to the unbalance caused by the 
birth of a child. Thus, there are many factors affecting the relationship between an HIV-
positive mother and her child. Non-verbal communication may be the predominant means of 
communication in mother-child interaction. This study aims at analyzing non-verbal mother-
child communication in HIV maternal presence in an experimental environment. It’s a 
descriptive- investigative study, developed with five binomials of HIV- positive mothers and 
it was carried out at the Nursery Department of the Laboratory of Health Communication 
during the second semester of 2007. Videotaping was used as the main data collection 
resource. Each mother was videotaped once, performing the five main maternal activities: 
dressing and undressing the child, bathing, feeding lulling and playing. Videos were analyzed 
by two evaluators every thirty seconds, completing an observation plan form based on aspects 
related to non-verbal communication and the attachment theory. Data was analyzed with 
adequate statistical tests. Analysis was confronted with each binomial’s life history. Some 
aspects related to seropositivity that affected mother-child non-verbal communication were 
observed, such as recent seropositivity diagnosis, discrimination suffered due to being HIV-
positive, scolding freight in child care and the desire of looking after the child whose 
diagnosis is still uncertain using other non-verbal stimuli to compensate for the child’s lack of 
contact with the mother’s breast. Videotaping in a simulated environment may have affected 
mother behavior during child care. As for non-verbal communication during child care, it was 
verified that playing is the most interactive mother-child activity, in which various 
communicative signs, mainly started by the mother, are predominant as a means to stimulate 
the small child in skill development and to evaluate him/her for early detection of any 
abnormality that might suggest HIV seropositivity.   
  
Keywords: HIV. Mother-Child Interactions. Non-Verbal Communication.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais da gravidez/maternidade 

 

A gravidez é um processo ocorrido no período de tempo que medeia a concepção e 

o parto e a maternidade um processo que ultrapassa a gravidez. Ambas envolvem mudanças 

importantes na vida da mulher, as quais exigem adaptações sucessivas e a longo prazo 

(CANAVARRO, 2001). 

Para muitas mulheres, por ser uma fase de transição e mudança de papel social, a 

gestação é um período de crise. Como é notório, a futura mãe assume um novo corpo e a 

responsabilidade de cuidar de um outro ser humano. A partir do momento em que a gravidez 

passa de uma simples suspeita para algo concreto e comprovado, a mulher começa a idealizar 

a criança e a planejar os ajustes necessários a essa nova realidade. 

Segundo Campos (2003), comumente a espera de um filho gera expectativas, 

sonhos e sentimentos de apreensão. O bebê passa a existir antes mesmo de ser gerado, nas 

concepções de seus pais sobre o significado de família, de maternidade e/ou paternidade, 

concepções essas fundamentadas desde a infância dos futuros pais, nas suas brincadeiras 

quando simulavam a rotina doméstica (BRASIL, 2002a). 

Este momento culmina com o parto. Durante o trabalho de parto e parto 

intensificam-se os sentimentos de apreensão e medo de que algo errado aconteça. Em virtude 

destes sentimentos, as mães experimentam a crise entre o perdido – a gravidez, e o adquirido 

– o filho (SOFER, 1986). 

Geralmente logo após o parto, a mulher encontra-se debilitada e desconfortável. 

Ao mesmo tempo ela manifesta euforia pelo filho recém-chegado e depressão pela perda de 

algo que, até então, fazia parte do seu corpo, medo e apreensão pela responsabilidade de ser 

mãe (MALDONADO, 1985). Nessa fase é comum a ocorrência de psicoses puerperais. 

É desde os primeiros dias de convívio com o bebê que a mãe inicia o desempenho 

do seu cuidado ao filho. Com o decorrer do período pós-parto, a nova mãe identifica-se com 

este papel e passa a desempenhá-lo melhor (ROCHA; SIMPIONATO; MELLO, 2003). Dessa 

forma, a mãe experimenta concretamente a fase de adaptação na qual o filho tem os primeiros 

contatos com o mundo externo. Com vistas ao equilíbrio da saúde mental e da vida social do 

indivíduo, é essencial que esse relacionamento entre mãe e filho ocorra de forma eficaz e 

saudável. 
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1.2 Gravidez, maternidade e HIV 

 

Como toda crise de desenvolvimento, a gravidez desequilibra o ciclo de vida do 

indivíduo. Tal desequilíbrio poderá ser maior ou menor de acordo com a forma pela qual a 

crise será vivenciada. Para a mulher portadora de HIV/aids, a este desequilíbrio da geração de 

um filho acrescentam-se as especificidades da soropositividade (CABRITA; CARNEIRO; 

MENAIA, 2003). Com isso, por ser esse período de crise para a mulher HIV positivo maior 

do que o habitual para um gestante, a relação com o filho poderá ser prejudicada nesse 

processo. 

Historicamente, a gravidez e maternidade são vistas apenas como a realização 

social da mulher; como se esta fosse reconhecida como tal somente quando é mãe, quando 

traz frutos à sociedade. (CABRITA; CARNEIRO; MENAIA, 2003). De modo geral, durante 

a gestação a mulher se cuida mais, submete-se a exames e procura o serviço de saúde. Desde 

cedo a grávida responsabiliza-se por cuidar da criança que vai nascer. Contudo, quando 

descobre que está com alguma doença capaz de comprometer o bebê, pode surgir na futura 

mãe sentimentos de ansiedade e culpa, pois ela espera que a criança nasça saudável.  

Muitas mulheres descobrem-se portadoras do HIV durante a gestação. Conforme 

observado, o diagnóstico recente de soropositividade ao HIV por ocasião do teste realizado ao 

longo da gravidez pode gerar crise em toda a família e a preocupação com a saúde da criança 

que irá nascer. A futura mãe poderá sentir-se culpada pela possibilidade de infectar o filho. 

Além de sofrer com o estigma social de uma doença discriminada e incurável, a 

mulher precisa seguir uma série de recomendações para não contaminar seu filho, inclusive 

sente-se na obrigação de tomar medidas não incentivadas socialmente, muitas vezes distantes 

de suas possibilidades financeiras, como a adoção da alimentação artificial do seu filho. Tais 

recomendações e restrições no cuidado da mãe com o filho, provavelmente, dificultarão a 

interação dessa díade. 

Com isso, o medo de contaminar o filho, a contra-indicação do aleitamento 

natural, o sentimento de culpa a dominar a mãe desde o diagnóstico materno de sopositividade 

ao HIV até o resultado negativo do filho para o HIV e o temor da morte poderão influenciar 

significativamente as primeiras interações da mãe HIV positivo com seu filho. 
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1.3 Interesse pelo assunto 

 

Ao ingressar no projeto de Assistência ao Portador de HIV/aids, ainda na 

academia, realizamos nosso primeiro trabalho como bolsista de pesquisa da Universidade, 

intitulado Sentimentos diante da não amamentação de gestantes e puérperas soropositivas para 

HIV (PAIVA; GALVÃO, 2004). O objetivo da pesquisa era analisar o significado da não 

amamentação para gestantes e puérperas HIV positivo. Para isto, baseamo-nos em 

depoimentos. Entre os diversos depoimentos relatados pelas mulheres participantes da 

pesquisa, alguns foram significativos. Conforme as mães referiram, elas não conseguiam 

colocar a criança no colo, junto ao seio, embora afirmassem que a criança gostava dessa 

posição. Uma das mães dizia com tristeza quando lembrava dos momentos em que a criança 

deitava perto do seu seio: “eu não gosto, eu não consigo, eu me retraio”. O temor de transmitir 

uma doença incurável e tão estigmatizante ao filho pelo aleitamento natural parece 

interromper ou, no mínimo, dificultar o contato e a relação mãe-filho, quando se vive essa 

relação no contexto do HIV.  

Ao nos engajar no projeto LabCom_Saúde, estudamos sobre comunicação, 

necessidade inata do ser humano desde sua concepção, desde o momento em que pode se 

comunicar, ainda no ventre materno, por mais que essa comunicação se dê mediante “chutes 

da criança”, denominados tecnicamente de movimentos fetais. O processo comunicativo é 

base para toda e qualquer relação humana e qualquer falha nessa comunicação poderá 

prejudicar o relacionamento entre os envolvidos nesse processo. 

 

1.4 Justificativa  

 

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. Mas é preciso 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.  

Quando se trata da responsabilidade por uma gestante ou por uma puérpera, é 

preciso considerar não somente a gestação em seu caráter fisiológico, mas também o 

psicológico e o social. Neste caso, o enfermeiro tem a missão de zelar não apenas por uma 
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pessoa, mais por duas, mãe e bebê, e por toda interação ocorrida no binômio mãe-filho. O 

relacionamento do binômio mãe-filho é particular, sobretudo por sua simbologia, repleta de 

códigos desde as primeiras interações, como o afago, o sorriso, o olhar demorado. Como 

observado, a interação entre o binômio se desenvolve em um contexto repleto de certezas e 

dúvidas, influenciado pela história de vida da mulher e de sua família. Além disso, a relação 

que se processa nos primeiros meses do bebê com sua mãe é de suma importância para o afeto 

entre o binômio pelo resto de suas vidas e influencia diretamente o desenvolvimento da 

criança sob nosso cuidado. Segundo Tudge et al. (2000), enfermeiros são profissionais de 

especial destaque nesse processo de estabelecimento do afeto entre mãe e filho. 

Conforme Oleary (1993), a vivência da maternidade no contexto do HIV pode 

tornar-se uma experiência dolorosa, pois, além de sofrer com o próprio diagnóstico, a mãe 

cogita a possibilidade de infectar o filho com o vírus da aids. No entanto, a adoção de medidas 

preventivas da transmissão materno-infantil tem dado às mães HIV positivo a possibilidade de 

engravidar com o mínimo de risco de passar a doença ao filho. Ademais, o prolongamento da 

vida sem sintomas da imunodeficiência dá esperança às mulheres de poderem cuidar do seus 

filhos (MOURA; PRAÇA, 2006). Deste modo, o enfermeiro, bem como os demais 

profissionais da saúde, no exercício da profissão, têm convivido de forma cada vez mais 

freqüente com mulheres HIV positivo, grávidas e seus filhos verticalmente expostos ao vírus. 

Diante disto, torna-se necessário inserir o cuidado de enfermagem no novo panorama do 

HIV/aids, conhecendo todos os aspectos que envolvem essa população cada vez mais comum 

no nosso cotidiano profissional (PINHEIRO; VIEIRA, 2005).  

Na condição de cuidador, o enfermeiro, ao se relacionar com o assistido, deve ir 

além da superficialidade e acolher o que é transmitido pelo cliente (MACHADO; LEITÃO, 

2005). Na promoção de um cuidado desvelado à mãe e filho é prática fundamental do 

enfermeiro observar a linguagem entre o binômio para melhor compreender a dinâmica do 

processo comunicativo e relacional. De acordo com Gaiarsa (1995), somente um observador 

atento consegue captar quase toda a mensagem que o outro tenta transmitir ou até omitir, de 

maneira consciente ou não.  Portanto, para ser bem-sucedido no processo de comunicação, o 

enfermeiro deverá ser esse observador atento às manifestações comunicativas entre mãe e 

bebê, sobretudo quando se faz uso da linguagem não-verbal, por ser a forma de comunicação 

predominante entre o binômio no início de vida da criança. Segundo Rocha, Simpionato e 

Mello (2003), a voz da mãe e a forma de acariciar o bebê indicam sua disposição para cuidar 

do filho. A comunicação é essencial para o relacionamento entre mãe e filho e deve ser foco 

de peculiar atenção para o enfermeiro que cuida do binômio. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Primário 

 

Analisar a comunicação não-verbal (CNV) mãe-filho na vigência do HIV materno 

em ambiente experimental. 

 

2.2 Secundários 

 

• Verificar a associação entre oito fatores da CNV e os binômios; 

• Identificar a ocorrência de feedback da CNV entre os binômios durante a 

paralinguagem, a comunicação visual e tátil; 

• Verificar a associação entre oito fatores da CNV e cada cuidado materno; 

• Identificar a ocorrência de feedback entre mãe e filho da paralinguagem, comunicação 

visual e tátil durante o desempenho dos cuidados maternos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 HIV/aids 

 

Como é notório, a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) tem 

tomado proporções mundiais desde a notificação dos primeiros casos, na década de 1980, 

sendo considerada hoje uma pandemia de caráter crônico. Segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2005a), até junho de 2004, já foram notificados no Brasil aproximadamente 360 

mil casos da doença. Até dezembro de 2003, o país acumulou cerca de 160 mil óbitos devido 

à aids. No Ceará, o número de casos registrados no período de 1983 a abril de 2006 foi de 

6.923 (CEARÁ, 2006). 

No início da epidemia, a sobrevida do portador do HIV variava entre 10 e 18 

meses (BRASIL, 2001). Em geral, o diagnóstico era tardio, dava-se na maioria das vezes após 

a manifestação de sintomas característicos das últimas fases da doença, quando o sistema 

imunológico já se encontra debilitado. Isolados em leitos de hospitais sem muitos recursos 

terapêuticos, os soropositivos ao HIV definhavam gradativamente. Nos dias atuais, o maior 

conhecimento da doença pela sociedade, a instituição do diagnóstico precoce e os avanços na 

terapêutica medicamentosa têm contribuído para o aumento da expectativa de vida dos 

soropositivos ao HIV. Em estudo desenvolvido no ano de 2005, segundo constatou-se, o 

soropositivo vive mais: a mediana do período de latência clínica da infecção é de onze anos 

(GABRIEL; BARBOSA; VIANNA, 2005).  

Além das mudanças significativas na evolução clínica de um soropositivo ao vírus 

HIV percebe-se uma mudança considerável no perfil epidemiológico da infecção. Antes 

considerada uma doença que acometia em sua maior parte homossexuais do sexo masculino, 

hemofílicos e profissionais do sexo, hoje ocorre um progressivo aumento do número de casos 

entre casais heterossexuais e em mulheres jovens em idade fértil. Entre os homens, porém, há 

uma tendência de estabilização. Em 2003, foi registrada uma taxa de 22,8 casos por 100 mil 

homens, menor do que a observada em 1998, de 26,4 por 100 mil. Entretanto, verifica-se o 

crescimento da epidemia na população feminina, com maior taxa de incidência observada em 

2003: 14,1 casos por 100 mil mulheres (BRASIL, 2004). No Ceará, a proporção do número de 

casos entre indivíduos é de um caso de homem para dois casos de mulheres (CEARÁ, 2006).  

Tanto por questões biológicas quanto socioculturais, a mulher torna-se mais 

vulnerável ao HIV do que o homem. A mulher é mais exposta a secreções masculinas e a 

ocorrência de pequenas lesões durante o ato sexual. Ademais, as relações de gênero ainda tão 
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presentes em nosso meio, as definições atribuídas ao que é ser “viril” ou “feminina”, tornam 

mais lenta para a mulher a percepção de sua vulnerabilidade ao HIV (BUCHALA, 2002). 

Ainda de acordo com o referido pela mesma autora, nega-se às mulheres o conhecimento 

sobre sexualidade. Desse modo, restringe-se o controle dela sobre seu próprio corpo. Esses 

aspectos, atribuídos a uma maior divulgação de dados sobre o HIV e a disponibilidade da 

realização do exame, inclusive a gestantes e parturientes, justificam o aumento do número de 

casos em mulheres. 

Por conseqüência dessas mudanças no perfil epidemiológico da doença, o aumento 

da infecção pelo HIV em crianças tem se tornado uma realidade em decorrência do maior 

risco de transmissão do HIV da mãe para o filho (transmissão materno infantil ou vertical – 

TV). Como referem Moura e Praça (2006), a inclusão do teste anti-HIV como exame de rotina 

no pré-natal e o desejo de mulheres portadoras do vírus terem filhos promovem o aumento do 

número de gestantes HIV positivo e de crianças verticalmente expostas ao vírus. Quanto à 

ocorrência de TV, pode-se dar durante a gestação, o parto ou a amamentação. Durante a 

gestação, o risco de contaminação do feto é de 35% e durante o parto, o risco de contágio da 

criança é de 65%. O aleitamento materno representa risco adicional de 7 a 22% (BRASIL, 

2003). Para redução das taxas de contaminação do recém-nascido (RN), medidas preventivas 

têm sido adotadas. Em 1996 foi estabelecido, por meio de estudos, o protocolo ACTG 076 

para redução dos casos de HIV ocorridos por transmissão materno-infantil. Faz-se o 

tratamento da mãe com Zidovudina® (AZT) a partir da 14ª semana de gestação e durante o 

trabalho de parto a terapêutica é mantida por via endovenosa. Após o nascimento, a 

medicação é administrada ao RN nas primeiras seis semanas de vida. Recomenda-se a 

exclusão do aleitamento natural e o acompanhamento da criança com infectologista, até o 

fechamento do seu real estado sorológico ao HIV.  

 

3.2 Importância da interação mãe-filho  

 

Desde o nascimento, a criança tende a se vincular aos seus cuidadores, em 

particular a mãe, via sistemas comportamentais (BOWBLY, 1990). Isto propicia o 

estabelecimento do apego entre o binômio. Progressivamente, este comportamento do bebê 

direcionado à mãe ou substituto torna-se mais intenso. No entanto, uma resposta materna 

deficiente diminuirá progressivamente o comportamento da criança que visa manter a 

proximidade de seus cuidadores. 
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Mediante suas várias formas de comunicação, desde o olhar até o choro, gemido 

ou balbucio, o bebê vai estabelecendo com sua mãe ou substituta o relacionamento que ligará 

esse binômio pelo resto de suas vidas. Em contrapartida, todas as formas de contato íntimo 

mantidas pela mãe com seu bebê, a resposta materna às necessidades da criança, quer sejam 

fisiológicas ou simplesmente o desejo do bebê de carinho e afeto por aqueles que o rodeiam, 

tornam-se base para a relação da mulher com o novo ser completamente dependente dos seus 

cuidados. 

Como mostra a literatura, o contato inicial entre mãe e filho é de suma importância 

para o bom desenvolvimento infantil. É nos primeiros dias após o parto que a mãe vai 

conhecendo o filho e vice-versa. Nesse momento, o bebê que foi imaginado durante os nove 

meses da gestação é sentido e passa a fazer parte mais concretamente do mundo da mãe. Ele 

vê o rosto da mãe até então reconhecida somente pela voz e pelas batidas de coração. Assim, a 

relação que se firma a partir dos cuidados afetuosos dispensados ao filho e das respostas do 

bebê a esses cuidados, respostas cada vez mais diferenciadas quando direcionadas à figura 

materna, vão moldando o primeiro relacionamento afetivo de todo ser humano, que 

influenciará na saúde mental e na vida social do indivíduo. Por ser a representante do 

ambiente, a mãe terá um papel decisivo na aprendizagem infantil (GOLSE, 1998). É pelas 

diversas interações mãe-filho que a criança se orientará no campo afetivo e social.  

Segundo Winnicott (1994), o segurar físico do bebê pela mãe leva a criança a se 

sentir amparada e sustentada. À medida que a criança cresce, o significado de sentir-se segura, 

protegida e amparada passa do mero contato físico com a mãe para a complexa relação 

materno-infantil com todas as suas formas de expressão vividas cotidianamente. O contato 

íntimo com sua mãe também é importante para a consciência de si mesmo pela criança e para 

a elaboração de sua auto-identidade (MATURANA; VERDEN-FOLLER, 1993). 

Tal processo de elaboração passa por oito estágios. Como afirma Erikson (1980), o 

primeiro dos oito estágios desse processo é a crise de confiança básica versus desconfiança, 

formada nos primeiros meses de vida da criança. O comportamento do cuidador da criança 

(comumente a mãe) influencia de maneira significativa o estabelecimento pela criança do 

senso de confiança básica. Portanto, o genitor precisa amar e apresentar reações confiantes e 

previsíveis para o bebê diante das situações. Cuidados inapropriados geram desconfiança. 

Seja qual for o senso formado pela criança, isso irá influir positiva ou negativamente na 

formação de sua identidade. 

Em estudo com crianças hospitalizadas, segundo verificou-se com base no relato 

das próprias crianças, a mãe representa a figura cuja presença é indispensável durante todos os 
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eventos de suas vidas, principalmente nos momentos dolorosos, pois significa segurança e 

confiança (OLIVEIRA, 1997).  

É preciso manter-se atento, pois nem sempre o contato mãe-filho gera uma relação 

favorável ao bom desenvolvimento infantil, embora seja consenso considerar que, 

independente da forma como a mãe se relaciona com o filho, quer seja estabelecendo uma 

relação de apego ou rejeitando seu bebê, essa relação terá repercussões na vida adulta da 

criança, na formação da sua personalidade e na sua vivência social e afetiva. Certos fatores 

podem interferir no relacionamento do binômio. 

Em determinado estudo, todas as crianças com suspeita de alteração de vínculo 

com a figura materna tinham mães que não conversavam com elas durante a mamada 

(DELGADO; HALPERN, 2005). O conversar com o bebê, mesmo utilizando-se de uma 

linguagem não-verbal, demonstra interesse pelo filho e estimula-o a responder com sons 

guturais ou com o sorriso. O ambiente também deve propiciar este diálogo e a mãe precisa 

muitas vezes ter momentos a sós com o bebê para se sentir à vontade para falar com o filho 

pequeno (XAVIER, 2003). 

Delgado e Halpern (2005) corroboram esta informação. Consoante afirmam, entre 

as crianças com suspeita de alteração do vínculo mãe-bebê, em torno de 66% apresentavam 

uma sucção nutritiva inadequada. Portanto, segundo o estudo, a sucção inadequada constitui 

um dos fatores determinantes da alteração de vínculo do binômio. No caso de mães HIV 

positivo é preciso se considerar o seguinte: segundo o protocolo ACTG 076, em situação de 

soropositividade materna existe a contra-indicação do aleitamento natural pelo risco de 

transmissão do vírus ao filho. Isto pode modificar o processo de vínculo entre mãe e bebê.   

Mencionamos, ainda, um estudo bibliográfico de Rapoport e Piccinini (2006), os 

quais concluem que o apoio social para a gestante e nova mãe tende a aumentar a 

responsividade materna, beneficiando assim a relação mãe-bebê. O HIV/aids, embora na sua 

terceira década desde o aparecimento do primeiro caso da infecção, ainda é uma doença 

estigmatizada socialmente. Além disso, por questões de gênero existentes em uma sociedade 

marcadamente machista, uma mulher soropositiva tende a ser mais discriminada que o 

homem. Assim, enquanto o ato sexual para o homem é prova de sua virilidade, para a mulher 

denuncia um comportamento pecaminoso. Diante destes preconceitos, a mulher gestante HIV 

positiva pode ser rejeitada pela família e amigos e apontada como inconseqüente por tentar 

gerar um filho em uma situação de doença capaz de pôr em risco a saúde deste. Tais atitudes 

geram sentimento de culpa.  Moura e Praça (2006) afirmam a existência desse sentimento de 
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culpa entre gestantes soropositivas ao HIV. Segundo enfatizam, somente após a confirmação 

da soronegatividade ao HIV do filho, essas mulheres livram-se desse sentimento. 

Contudo, mulheres sabidamente HIV positivo podem desejar ter filho após o 

diagnóstico numa tentativa de dar continuidade à própria vida (PAPIERNIK, 2001). No 

entanto, como essa mãe sabe que não acompanhará as fases mais significativas da vida do 

filho (CABRITA; CARNEIRO; MENAIA, 2003), ela pode ter sentimentos ambíguos entre o 

desejo e o medo de aproximação e o conseqüente apego.  

Portanto, a qualidade da interação entre mãe e bebê desde o nascimento faz parte 

da avaliação do recém-nato, pois um relacionamento mãe-filho saudável é a primeira garantia 

para o bebê de resolução de suas crises de desenvolvimento (DELGADO, 2005). Mas em 

virtude de a comunicação, sobretudo a linguagem não-verbal, ser uma forma complexa de 

interação interpessoal (SILVA et al., 2000), sua análise permite a avaliação das interações 

entre indivíduos, principalmente entre mãe e bebê, quando a linguagem não-verbal assume 

uma conotação maior por ser a predominante entre o binômio.  

 

3.3 Comunicação não-verbal  

 

Todo indivíduo, independente da sua idade, transmite mensagem ao outro. Sem a 

comunicação, a existência da humanidade seria impossível (STEFANELLI, 1993). A 

linguagem é a base para o relacionamento humano e para a socialização dentro de um grupo. 

Nesse processo, os comunicadores interagem de maneira simultânea, afetando-se mutuamente 

e sustentando os padrões de relacionamento (STEFANELLI; CARVALHO, 2005).  

Como ressalta Jucá (1998), a comunicação é um processo que afirma o homem 

como ser social. Ainda como este autor refere, o processo comunicativo é complexo: ao se 

comunicarem, os indivíduos estabelecem contato não somente entre si, mas também com o 

mundo. A comunicação é, por conseguinte, um processo aberto que influencia e sofre 

influência sobre quem está ao seu redor, muda opiniões, gera discussão, facilita o 

relacionamento entre os seres humanos.  

Para ocorrer a comunicação, é necessária a existência de determinados elementos, 

a saber: o emissor, aquele que transmite a informação, sentimento ou idéia; o receptor, quem 

recebe a informação do outro; a informação, denominada mensagem. É preciso haver um 

contexto no qual a comunicação se processa, um canal (ou canais) por onde a mensagem é 

transmitida e uma linguagem ou símbolos comuns aos envolvidos. É importante frisar que a 

comunicação entre os dois envolvidos é um processo com duplo sentido e contínuo. Por esse 
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motivo, muitas vezes, torna-se difícil distinguir quem é o emissor e quem é o receptor 

(FARIAS, 2005). Na ausência, porém, de qualquer um dos fatores ora citados, a comunicação 

estará prejudicada. 

Como sabemos, a forma como um indivíduo transmite algo, bem como o que 

transmite é ricamente influenciado por sua história, cultura e sentimentos. Também para 

aquele que ouve a fala do outro ou observa sua comunicação não-verbal, a mensagem 

recebida é entendida segundo seu próprio ponto de vista e conforme os aspectos psicoculturais 

adquiridos ao longo da sua vida. Por ser um processo tão complexo, nem sempre as pessoas 

sabem como se comunicar. 

A comunicação poderá ser verbal e/ou não-verbal. A linguagem verbal envolve a 

fala ou a escrita, amplamente difundida via meios de comunicação, cuja diferença entre os 

sujeitos se dá basicamente pelo idioma do país onde viverem, embora muitas pessoas falem 

mais de um idioma, além do de origem. Já a comunicação não-verbal é tudo o que não pode 

ser expresso por palavras, a exemplo dos gestos, expressões faciais e corporais, tom de voz 

(SILVA, 1996). Conforme a autora afirma ainda, enquanto a linguagem verbal exterioriza o 

ser social, a linguagem não-verbal faz emergir o ser psicológico. Com efeito, a comunicação 

não é apenas a mera transmissão de dados e informações. Quando nos comunicamos, 

expressamos um pouco de nós, dos nossos valores, da nossa personalidade, da nossa cultura. 

Como observado, a maior parte da mensagem transmitida durante a comunicação 

utiliza a linguagem não-verbal (SILVA, 2003). Apesar de termos a opção consciente de 

decidir falar ou calar, não temos o mesmo controle sobre expressões faciais, corporais, gestos 

e outras manifestações não-verbais, pois estas ocorrem de forma contínua. No processo 

comunicativo, a função da linguagem não-verbal pode ser de complementar, substituir ou até 

mesmo contradizer a linguagem verbal (STEFANELLI; CARVALHO, 2005). 

A importância da linguagem não-verbal pode ser corroborada pela seguinte 

afirmação: “os gestos valem mais que mil palavras”. Portanto, a linguagem não-verbal retrata 

de fato o que realmente se quer “dizer” em uma conversa. É pela comunicação não-verbal que 

demonstramos sentimentos, emoções, intenções. Conforme Gaiarsa (1995), o principal meio 

de comunicação de cada homem é aquilo que ele menos conhece de si. 

Em um estudo com crianças portadoras de cegueira congênita, Ekmann (1973) 

afirma que existem gestos universais, comuns a toda cultura. No referido estudo, as crianças 

manifestaram expressões típicas de determinadas emoções, mesmo impossibilitadas de imitar 

as pessoas que com elas conviviam, em virtude da cegueira.  Ainda como afirma, em cada 

cultura, além dos gestos considerados universais, o homem faz uso de expressões próprias de 
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sua cultura. Logo, ao analisar uma manifestação não-verbal é importante contextualizar como 

e onde ela ocorre para podermos melhor compreendê-la. 

De acordo com os autores, alguns elementos envolvem a comunicação não-verbal. 

Silva (2003) classifica estes em seis tipos, descritos a seguir: 

1. Paralinguagem: som produzido pelo aparelho fonador, no entanto, não 

compreensível pelo idioma usado; 

2. Cinésica: trata-se dos movimentos corporais, posturas e posições mantidas 

durante a interação e os gestos; 

3. Proxêmica: é o uso do espaço durante a comunicação, incluindo a distância 

mantida entre os interlocutores; 

4. Tacêsica: estudo do toque e das características que o envolvem (acariciar, 

palpar, agarrar; o local onde se toca, a idade e o sexo dos envolvidos); 

5. Características físicas: forma e aparência do corpo de cada interlocutor; 

6. Fatores ambientais: representa as características do espaço onde se dá a 

comunicação e a disposição dos objetos. 

A comunicação não-verbal está presente desde os primeiros contatos entre mãe e 

filho. Segundo Silva (2003), desde o nascimento, o rosto é um poderoso canal de interação 

entre adulto e criança, atrai sua atenção e provoca uma sensação de bem-estar, indispensável 

para seu processo de socialização. Além do rosto, outras expressões não-verbais ocorrem 

entre mãe e filho, como as carícias maternas, o choro e o balbuciar das crianças pequenas. 

Todas essas expressões são formas de comunicação. O processo comunicativo entre mãe e 

bebê é rico em expressões e intenso. Nele os primeiros contatos acontecem com intenção de 

propiciar conhecimento mútuo, estabelecer o afeto materno e prestar cuidados àquele que 

desde o seu ventre dependia da mãe e com ela se comunicava. Por conseguinte, a ausência ou 

deficiência de qualquer uma das expressões entre o binômio acarretará prejuízo no 

relacionamento entre mãe e filho ao longo de suas vidas, principalmente se essa comunicação 

deficiente ocorre no começo da vida da criança.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo descritivo/exploratório. Este tipo de investigação coleta 

descrições detalhadas de variáveis, utilizando os dados para justificar e avaliar as condições e 

práticas existentes ou para sugerir planos para melhora da atuação profissional na atenção à 

saúde (LOBIONDO-WOOD, 2001). 

 

4.2 Ambiente da pesquisa 

 

A coleta dos dados foi feita no Laboratório de Comunicação em Saúde 

(LabCom_Saúde). Localizado no Departamento de enfermagem da UFC, este laboratório 

contempla um espaço físico e tecnológico destinado ao ensino e aprendizagem de 

comunicação para alunos da graduação e pós-graduação, além de enfermeiros de serviços. 

Tem como uma das finalidades ampliar e dar suporte ao desenvolvimento de recursos 

humanos em enfermagem, especialmente nas diferentes formas da comunicação humana e, 

sobremodo, na expansão de novas tecnologias. 

O LabCom_Saúde possui uma estrutura física e tecnológica apropriada ao 

desenvolvimento de situações de comunicação experimental e real com diferentes clientelas. 

Seu espaço físico está dividido em três ambientes principais: 

1. Sala de reuniões e aulas, usada para realizações de reuniões, conferências e 

aulas; 

2. Sala de ambiente para filmagem (laboratório). Amplo ambiente de alta 

qualidade para registros de som e imagem, com isolamento térmico e acústico, cuja 

temperatura oscilou durante as filmagens entre 22 e 25ºC. Neste espaço estão distribuídas 

diversas câmeras em posições estratégicas para captação de som e imagem. Nele pode 

também ser feita a montagem de cenário para simulação de situações de comunicação; 

3. Sala de observação, gravação e editoração (aquário). Este ambiente dispõe em 

uma de suas paredes de um vidro/espelho.Tal aparato permitiu a visualização da clientela da 

sala de filmagens (laboratório), sem interferência de som e de pessoas. Possui ainda 

equipamentos para regulação digital das câmeras e de produção de som. 

Em relação a espaço físico, dentro do LabCom_Saúde há ainda um banheiro 

completo (chuveiro, vaso sanitário e lavatório), copa-cozinha (microondas, geladeira e 
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armários). E, no espaço externo, existe jardim com bancos e sombreamento natural. 

Diante do exposto, percebemos que o LabCom_Saúde apresenta estrutura com 

espaço controlado favorável à investigação e intervenção experimental de comunicação em 

situações simuladas, mais próxima ao real, por contar com recursos adequados para subsidiar 

a avaliação da comunicação. Assim, neste local de comunicação foi montado um cenário 

semelhante a uma casa, cujos ambientes experimentais foram os seguintes: 

- área para banho do RN. Para isso foi disponibilizada uma banheira de plástico 

com 28 litros de água morna, acomodada em apoio seguro com altura adequada para a mãe 

banhar o bebê na posição de pé. Para esse cuidado a mãe dispunha de sabonete em barra e 

xampu neutro, além de local de apoio para retirada das roupas. 

- área para troca (vestimenta sobre o bebê). Foi disponibilizado para esse cuidado 

um apoio para a troca de roupa da criança em suporte seguro e de tamanho e altura 

apropriados para a mãe exercer o cuidado na posição de pé. Esse cuidado era realizado 

imediatamente ao banho em bancada próxima. Para isso, no mesmo espaço estavam dispostos 

diversos materiais que por ventura a mãe precisasse usar, como fralda de pano e descartável, 

toalha felpuda e de fralda, cotonete, lenços umedecidos, roupas para a idade, fita adesiva e 

recipiente de lixo de chão. 

- área para oferecimento de alimento (mamadeira), e para ninar e brincar (interagir 

com um brinquedo). Foram disponibilizadas para a mãe uma poltrona para sua acomodação, 

bem como uma mesa auxiliar para apoio. Entretanto, a mãe poderia ou não sentar-se neste 

ambiente conforme ele estava disposto. Assim ela ficou livre para se locomover, sem 

necessariamente ficar no ambiente delimitado (área próxima à poltrona e mesa).  

Já para observar o ninar foi filmado um momento de acalento entre mãe e filho, 

quando esta embalava o filho no colo. Tal ocasião se deu logo após o oferecimento do leite na 

mamadeira, quando ocorria o relaxamento infantil com vistas ao sono. 

A mãe escolheu o momento para início das filmagens, bem como fez 

reconhecimento do ambiente e pôde interagir com a equipe, mediante perguntas sobre os 

equipamentos e as repartições. Eram explicadas todas as situações às mães e esclarecidas 

todas as dúvidas existentes. 
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4.3 Período e sujeitos da pesquisa 

 

Durante o terceiro trimestre de 2007, participaram do estudo cinco binômios (mãe-

filho) cuja mãe apresentava sorologia HIV positivo e tinha filhos verticalmente expostos com 

até seis meses de vida. 

As mães foram recrutadas, ou seja, convidadas a participar do estudo de diferentes 

espaços de pesquisa, extensão, assistência e Organizações-não Governamentais (ONG´s). 

 

4.4 Coleta e registro dos dados 

 

Optamos pela filmagem como recurso de coleta e registro de dados. Conforme 

aponta Acoca Trigano (2000), o registro em vídeo favorece diversos tipos de análise e 

armazenamento para posterior recuperação de dados.  

As imagens foram captadas por duas câmeras digital Sony, em cores, portátil, com 

zoom de 120 velocidades, som estéreo, lux 7, foco automático digital com lente de alta 

precisão e com alto poder de resolutividade. Para facilitar este momento, as câmeras foram 

posicionadas em locais diferentes e estratégicos, permitindo maior liberdade de 

movimentação do binômio pela sala de filmagem, além de um foco de imagem preciso com o 

mínimo de interferência no local de cuidado.  

Oportunamente, explicamos o estudo para as mães, seu objetivo e relevância, e 

garantimos o cumprimento dos aspectos éticos necessários a toda pesquisa envolvendo seres 

humanos. Conforme definido, as mães que concordassem em participar iriam responder a um 

questionário semi-estruturado com perguntas relativas aos dados de identificação e 

socioeconômicos da díade, informações obstétricas e acerca do diagnóstico de 

soropositividade ao HIV (APÊNDICE A). Estas informações foram confrontadas com as 

interações ocorridas entre mãe e filho.  

Quanto aos registros em vídeo das interações, seguiram a seqüência de distintas 

situações, para a análise dos juízes, a saber: 

1. Troca de roupa; 

2. Banho; 

3. Alimentar; 

4. Ninar (acalentar; fazer dormir);  

5. Brincar (oferecimento de brinquedos pela mãe). 
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Cada binômio foi filmado durante uma sessão. Enquanto a mãe permanecia a sós 

com o bebê no ambiente simulado, prestando-lhe os cuidados maternos conforme quisesse, a 

pesquisadora permanecia em outra sala, de onde era possível visualizar o ambiente onde 

estavam mãe e bebê sem que, no entanto, estes percebessem nossa observação.  

De modo geral, as gravações ocorreram no período da manhã, mas o horário foi 

determinado pela mãe em detrimento dos hábitos (horários) adotados pela criança.  

Cada mãe participou do estudo em dias diferentes, com agendamento prévio e em 

comum acordo conosco. Em decorrência de doença da criança e problemas de transportes, 

houve necessidade de reagendamento. 

Para o cuidado materno não foi obedecida a ordem da apresentação das situações 

de filmagens dos juizes. 

Com vistas a se familiarizar com o ambiente simulado, a mãe foi deixada livre e 

iniciou os cuidados quando quis e sem obedecer a uma ordem de execução. Portanto podia 

executar os cuidados de acordo com sua experiência no ambiente normal, ou seja, a seqüência 

rotineiramente adotada com o filho. 

Logo que a mãe começava a desempenhar seu cuidado, as filmagens eram 

iniciadas. As duas câmeras utilizadas nas filmagens estavam conectadas diretamente ao 

computador localizado no aquário, de onde eram assistidas as imagens capturadas pelas 

câmeras. De acordo com o posicionamento da mãe no ambiente simulado, optava-se pela 

captação da imagem de uma ou outra câmera, realizando sua edição em tempo real, 

diretamente em um programa de computador denominado Adobe Premiere. Posteriormente as 

imagens foram gravadas em DVD para análise dos juízes. 

 

4.5 Objeto de estudo 

 

Nesta pesquisa o objeto do estudo foram as interações entre o binômio para análise 

quantitativa da comunicação ocorrida entre mãe e filho no decorrer das filmagens. O 

fundamental do estudo não foi a quantidade de binômios e sim de interações. 

 

4.6 Critérios para seleção dos binômios 

 

Para o estudo adotaram-se os seguintes critérios dos binômios: 

Critérios de inclusão: 
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- Ser mãe com conhecimento do diagnóstico da infecção pelo HIV/aids 

(assintomática ou sintomática) que cuida do filho legítimo com idade igual ou inferior a seis 

meses de vida. 

- Residir em Fortaleza, em decorrência de facilitar a viagem da mãe e do filho. 

- Aceitar livremente participar da pesquisa. 

 

Quanto ao critério para a escolha da idade da criança, isto é, no máximo até seis 

meses, baseamo-nos em Bowbly, psicólogo com influência de estudos etológicos. Segundo a 

teoria de Bowbly (1990), que estuda o desenvolvimento do vínculo mãe-filho, é até os seis 

meses de idade do bebê que ocorre o período de maior sensibilidade para o desenvolvimento 

de comportamentos de apego na criança. Portanto, esta fase é determinante para o 

relacionamento mãe-filho. Como previsto, alguns aspectos da teoria referida foram 

empregados no desenvolvimento do roteiro de observação utilizado na análise das gravações 

em vídeo do binômio. 

 

4.7 Roteiro de observação 

 

Foram feitos os registros individuais em vídeo das interações mãe-filho no 

laboratório. Cada vídeo passou por análise sistemática das gravações obtidas por dois 

julgadores, os quais utilizaram um roteiro de observação (APÊNDICE B). Este roteiro foi 

dividido em duas partes, uma referente à criança e a outra, à mãe, constando dos elementos da 

comunicação não-verbal descritos por Silva (2003) e pontuados pela teoria do Apego 

(BOWBLY, 1990). Adotou-se Hall (1986) para avaliação das distâncias, a saber: 1. distância 

íntima: zero a 50 cm; 2. distância pessoal: 50 a 120 cm; 3. distância social: 120 a 360 cm; e 4. 

distância pública: acima de 360 cm. 

A teoria de Bowbly tenta explicar o processo de apego entre mãe e filho. 

Conforme refere, a criança tem uma capacidade inata de desenvolver elos com seus 

cuidadores, em particular a mãe. Afirma que, ao nascer, uma criança está equipada com certo 

número de sistemas comportamentais prontos para serem ativados por uma gama de 

estímulos, resultado de sua interação com o meio ambiente e, em especial, com a principal 

representante deste meio, em geral, a mãe. O resultado previsível da ativação desses sistemas 

é a manutenção da proximidade com um adulto, contribuindo para a ocorrência de 

comportamentos de apego, definidos por Bee (1997) como toda espécie de comportamento da 

criança ou de um adulto que permite obter ou reter a proximidade de uma outra pessoa, a 
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quem se está apegada. Em contrapartida, o apego seria uma ligação contínua e íntima, 

apresentada pela criança em relação à mãe ou cuidador (ALEXANDRE; VIEIRA, 2004).  

Desde o começo da sua vida, a criança tem um comportamento diferente ao 

interagir com sua mãe comparada à interação com qualquer outro adulto. Sorrir mais 

espontaneamente ao vê-la, balbucia mais intensamente e a acompanha com o olhar. 

Segundo Bowbly, nos meses precedentes ao estabelecimento do padrão de apego, 

geralmente do quarto ao sexto mês de vida, a criança encontra-se com elevada sensibilidade 

para o desenvolvimento do comportamento de apego. No entanto, o tipo de apego 

desenvolvido entre mãe e filho é fortemente determinado pelo padrão de cuidados maternos. 

Portanto, mesmo quando tem essa capacidade inata de se vincular ao seu cuidador, no caso, a 

mãe, essa capacidade será regulada pelo comportamento materno, como em um sistema de 

feedback. 

Mas o cuidado dispensado ao filho deve ser contrabalanceado com as demais 

atividades desenvolvidas pela mãe. Em contrapartida, embora as interações entre mãe e filho 

devam ser estimuladas, as atividades lúdicas e exploratórias do meio ambiente devem também 

fazer parte da rotina da criança. Condições da criança, como fome, frio ou dor, paradeiro e 

comportamento da mãe e condições do ambiente influenciam a interação e o comportamento 

de apego entre mãe e filho. 

 

4.8 Análise dos dados 

 

- Juízes para análise das situações filmadas: 

Para análise, dois juízes foram convidados. Como critério para esta análise eles 

deveriam ter desenvolvido estudos de comunicação no Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC), nível doutorado, e possuir 

conhecimento prévio da teoria proposta na investigação. 

Alguns procedimentos para essa análise foram necessários, tais como:  

a) o instrumento de análise foi previamente apresentado aos juízes; 

b) houve esclarecimentos quanto à anotação dos itens; 

c) houve esclarecimentos quanto ao tempo de interrupção para análise. 

 

Para análise das filmagens foi utilizada uma sala do Laboratório de Comunicação 

em Saúde. As filmagens foram apresentadas aos juízes por meio de uma tela plana de 42 

polegadas, onde as imagens gravadas foram repassadas no mesmo momento para ambos. Com 
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vistas a evitar discordâncias quanto ao tempo e cena de análise, os juízes analisaram as 

filmagens simultaneamente. Cada análise correspondeu a uma interação de cada binômio. 

A cada trinta segundos cada filmagem foi interrompida para transcrição 

(avaliação) da interação em pausa, no intuito de que o maior número de interações fosse 

registrado no roteiro. Somente após a autorização dos juízes a exibição da filmagem trinha 

continuidade e assim sucessivamente até o término de cada filmagem.  

O tempo de cada pausa era cronometrado pela pesquisadora que estava presente 

em todos os momentos da análise e a análise das gravações ocorreu conforme etapas 

propostas por Lyra (2000) apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Reprodução das etapas de análise de dados propostas por Lyra (2000) 

Nome da etapa Descrição 

Contato inicial com os 

registros 

Os juízes apenas assistiram à exibição dos registros, com a 

finalidade de se familiarizar com os dados. 

Transcrições das 

interações mãe-filho 

 

Os dados das filmagens foram registrados no roteiro de 

observação utilizando a escala de tempo segundo-a-

segundo. Esta escala permitiu ao pesquisador obter um 

estudo minucioso do processo de transformação que 

resultou em padrões de organização do processo 

comunicativo. As filmagens assistidas pelos juízes foram 

interrompidas a cada trinta segundos para o registro dos 

dados no referido roteiro.  

Análise longitudinal da 

comunicação 

 

Procedemos ao agrupamento de registros obtidos das 

transcrições das várias filmagens de cada binômio, os quais 

posteriormente foram enviados ao estatístico para 

quantificação das interações encontradas nos binômios e 

suas variáveis. 

Os dados foram dispostos em tabelas simples e cruzadas e, 

então, foram feitas análises das variáveis individualmente, 

de associações e de confiabilidade. 

Elaboração das 

histórias 

Os dados apresentados sobre a comunicação não-verbal 

foram divididos por binômio, no intuito de identificarmos 

diferenças significantes entre os sujeitos do estudo. 

Tentamos relacionar as diferenças individuais de cada 

binômio com sua história de vida, bem como com o fato de 

serem portadoras do vírus HIV. 

 

 

Posteriormente à análise dos juízes, os dados de avaliação das filmagens foram 

submetidos a análise estatística. 

Como previsto, os dados foram dispostos em tabelas com freqüência relativa e 

porcentagens. Para análise de proporção e associações foram utilizados os testes z e χ2. Para 

todos os testes realizados fixamos o nível de significância de 1%, e para processamento dos 

dados empregamos o software SPSS. 
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4.9 Aspectos éticos 

 

Com o avanço da ciência, as normas éticas em pesquisa com seres humanos estão 

cada vez mais rigorosas. No caso de pesquisa com portadores do HIV, incluindo crianças sob 

a responsabilidade materna, exige-se do profissional ampla competência técnica e ética, pois 

os dilemas éticos relacionados ao HIV ocorrem freqüentemente e requerem deste profissional 

constante atualização diante das diversas inovações da assistência e pesquisa. 

Como é notório, a aids trouxe à tona pontos éticos bastante delicados. Diante 

destes, os profissionais de saúde e pesquisadores precisam repensar os direitos e as 

necessidades do indivíduo e o bem público. Há preocupações com a privacidade e a 

confidencialidade já que o investigador entra na vida particular e na intimidade desses 

binômios. Portanto, conhece-os profundamente. 

Assim, este estudo seguiu todos os passos descritos nas instruções da Resolução 

no. 196, de 19 de outubro de 1996, do Comitê Nacional de Pesquisas, que trata de estudos 

sobre seres humanos. 

Em atendimento ao exigido, o estudo foi apresentado à coordenação do 

Laboratório de Comunicação e obtivemos a autorização para sua execução naquele local. A 

seguir foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). (ANEXO A) 

As mães portadoras do HIV foram convidadas a participar do estudo, e a elas foi 

assegurado que, em caso de recusa, não perderiam quaisquer oportunidades oferecidas nos 

diferentes serviços de saúde onde são atendidas1. Foi explicado, também, o tempo necessário 

para ocorrerem as observações, bem como o significado dos dados obtidos. Após a conclusão 

da pesquisa, era claro o processo de disseminação das informações. Ao concordar, assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (APÊNDICE C) 

Com vistas ao anonimato das participantes, a cada binômio será atribuído número, 

de acordo com a ordem de cada filmagem (1 a 5). 

                                                 
1 Cada mãe é atendida em um serviço específico. Entretanto o atendimento do seu filho poderá ocorrer em outra 
unidade que não a do seu atendimento. Há cerca de seis serviços para atendimento de crianças expostas ao risco 
de aquisição do HIV, a saber: Hospital São José; Hospital Albert Sabin; Ambulatório do Hospital das Clínicas; 
Hospital César Cals; Hospital Geral do Fortaleza; Ambulatório do Hospital de Messejana. Na nossa experiência, 
significativa parcela das mães faz seguimento de seus filhos em serviços diferentes, inclusive, quando há mais de 
um filho, adota um serviço diferente para cada filho. Isso sé dá em virtude de não haver serviços estruturados e 
ocorrer diferentes situações de preconceito sobre as doenças, muitas vezes motivado pelo próprio serviço onde 
são atendidas. As diferentes ONGs (GAPA, RNP, NIVE, Grupo Asa Branca, entre outras) sediadas em Fortaleza 
atendem mulheres-mães independente de terem filhos ou não. (Informação da pesquisadora principal). 
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Para os devidos esclarecimentos, todas as mães receberam orientações sobre a 

interação-vínculo materno durante os primeiros meses de vida, principalmente porque estas 

mães não oferecem aleitamento materno. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Caracterização dos binômios 

 

A seguir expomos breve informação sobre cada um dos cinco binômios. Para 

proporcionar melhor compreensão sobre os diferentes aspectos descritos no decorrer do 

trabalho, também apresentaremos o grau de desenvolvimento esperado para a criança 

conforme a idade, conforme descrição do Ministério da Saúde (2002b) e de Bowbly (1990). 

Binômio 1: Mãe, 18 anos, segundo filho. Parceiro soronegativo. Casamento 

estável. Cursou o ensino médio completo. Dona de casa. Renda per capita de R$ 107,00 

(cento e sete reais). Conhecimento da infecção pelo HIV há quatro anos. Desconhece como 

adquiriu o vírus. Nada falou quando questionada sobre possíveis mudanças em sua vida após 

o diagnóstico. Gravidez do filho atual não foi planejada. Iniciou a Zidovudina® aos três 

meses de gestação. Parto cesário, sem intercorrências durante todo o período pré-trans e pós-

parto. RN com 56 dias, sexo feminino, peso adequado para idade. 

Na faixa etária em que se encontrava o RN, quase sempre a criança olha para a 

pessoa que a observa, mostra prazer ou desconforto, fixa e acompanha objetos em seu campo 

visual, responde a um sorriso com outro sorriso, ergue a cabeça por alguns segundos quando 

de bruços, e até emite algum som tipo balbucio. Segundo Bowbly, ao descrever os 

comportamentos de apego, nessa idade a criança encontra-se na fase 1: a capacidade de 

distinguir uma pessoa de outra limita-se aos sentidos olfativos e auditivos. Geralmente o bebê 

estende os braços e agarra, sorri e balbucia a qualquer pessoa ao seu redor e o choro cessa ao 

ouvir uma voz ou ver um rosto. Como afirma, nessa fase ainda não existe apego estabelecido 

com uma figura específica. No entanto, o bebê encontra-se em um processo de mudança, e, 

gradualmente, a partir da sexta semana de vida, torna-se cada vez mais apto para discriminar o 

que ouve, sente e vê. Schafer (1996), porém discorda de Bowbly ao afirmar que, já na quarta 

semana de vida, é possível perceber diferença no comportamento da criança ao interagir com 

sua mãe, com seu pai e com o estranho. 

Binômio 2: Mãe, 27 anos, quatro filhos. Parceiro soronegativo ao HIV. Casamento 

estável. Cursou até o ensino fundamental. Dona de casa. Não possui renda fixa. 

Conhecimento da infecção pelo HIV há dois anos. Categoria de exposição sexual. Após o 

diagnóstico parou de sair para festas e evitou ingerir bebida alcoólica e fumar. Gravidez do 

filho atual foi desejada. Não sabe informar quando iniciou a Zidovudina®. Parto cesário, sem 

intercorrências durante todo o período pré-trans e pós-parto. Durante a gestação, houve morte 
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de um irmão, fato que a deixou abalada. RN com 175 dias, sexo feminino, peso adequado 

para idade. 

A criança com essa idade geralmente vira a cabeça para voz ou objeto sonoro, 

reconhece quando a chamam, senta sem apoio, segura e transfere objetos de uma mão para 

outra. Poderá imitar pequenos gestos ou brincadeiras, arrastar-se ou até engatinhar. Enquadra-

se no final da fase 2 do comportamento de apego e manifesta conduta diferenciada à mãe. 

Todas as suas manifestações comunicativas (olhar, sorriso, choro, balbucio) são mais intensas 

quando dirigidas à figura materna. Em torno dos seis meses de vida seu repertório de 

respostas amplia-se, e pode incluir o movimento em direção à mãe quando esta se afasta, uma 

recepção efusiva quando esta regressa após breve ausência e o uso da figura materna para 

explorar o ambiente. 

Binômio 3: Mãe, 32 anos, segundo filho. Parceiro soropositivo. Casamento 

estável. Possui nível universitário, mas sua ocupação é técnico de enfermagem. Renda per 

capita de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais). Conhecimento da infecção pelo HIV há 

dois anos. Aquisição da infecção pelo HIV por via sexual. Não informa desejo ou não da 

gravidez. Não sabe precisar quando iniciou a Zidovudina®. Parto cesário. Informa pré-

eclâmpsia durante o período gestacional. Refere ter vivenciado discriminação em virtude do 

diagnóstico, solicitando transferência para um outro serviço, cujos profissionais desconhecem 

sua soropositividade ao HIV. RN com 134 dias, sexo feminino, peso adequado para idade. 

Nessa faixa etária espera-se que o bebê já role da posição supina para a prona, vire 

a cabeça em direção a objeto sonoro ou voz, reconheça quando se dirigem para ela. Segundo 

Bowbly, nesta idade a criança se encontra na fase 2 do comportamento de apego, 

manifestando respostas mais intensas ao ver ou ouvir a mãe do que em relação a qualquer 

outra pessoa. 

Binômio 4: Mãe, 26 anos, terceiro filho. Parceiro soronegativo. Casamento estável. 

Cursou o ensino médio completo. Dona de casa. Renda per capita de R$ 53,00 (cinqüenta e 

três reais). Conhecimento da infecção pelo HIV há quatro anos. Desconhece forma do 

contágio do HIV. Informa que a vida continuou igual ao período anterior ao diagnóstico. 

Gravidez desejada. Iniciou a Zidovudina® aos três meses de gestação. Parto cesário, sem 

intercorrências durante todo o período pré-trans e pós-parto. RN com 39 dias, sexo feminino. 

Não sabia o peso atual do bebê, mas, segundo informou, o peso ao nascer foi 2.700 kg. 

Bebês nessa idade costumam olhar para quem os observa, demonstram sensações 

de prazer ou desconforto, fixam e acompanham objetos colocados em seu campo visual, 
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levantam a cabeça momentaneamente quando de bruços. O bebê, na classificação de 

comportamentos de apego segundo Bowbly, encontra-se no início da fase 1. 

Binômio 5: Mãe, 34 anos, segundo filho. Parceiro soronegativo. Casamento 

estável. Cursou o ensino fundamental. Confeiteira autonôma. Renda per capita de R$ 150,00 

(cento e cinqüenta reais). Conhecimento da infecção pelo HIV no início da gravidez. 

Desconhece forma de aquisição do HIV. Conforme refere, desde o diagnóstico usa camisinha 

e somente o companheiro sabe da soropositividade. Gravidez desejada. Iniciou a 

Zidovudina® no terceiro meses de gestação. Parto cesário, sem intercorrências durante todo o 

período pré-trans e pós parto. RN com 78 dias, sexo masculino, peso pouco acima do 

esperado para a idade. 

Nessa faixa etária o bebê já é capaz de balbuciar, arrulhar e sorrir 

espontaneamente, levantar e sustentar a cabeça apoiando-se no antebraço. Encontra-se na fase 

1 do comportamento de apego. No entanto, como já se poderá observar em algumas crianças 

nessa idade, se o bebê estiver chorando, continuará assim quando pegado no colo por outra 

pessoa que não seja a mãe, mas quando esta o pega, o choro logo cessa. 

De acordo com o verificado, em relação às idades as mães estavam entre 18 e 34 

anos, enquanto os bebes estavam com 39 a 175 dias.  

Ainda de acordo com o verificado, as mães tinham conhecimento do diagnóstico 

em período que correspondia ao intervalo de sete meses a quatro anos. Apenas um parceiro 

era soropositivo ao HIV. E, segundo a maioria das mães, os filhos foram desejados. 
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5.2 Apresentação dos dados  

 

Tabela 1 - Distribuição do número de interações por binômio. Fortaleza-CE, 2007 

BINÔMIO Juiz 1 Juiz 2 N % 

1 41 41 82 23,8 

2 29 29 58 16,9 

3 36 36 72 20,9 

4 29 29 58 16,9 

5 37 37 74 21,5 

Total 172 172 344 100 

 

 

Na Tabela 1 apresentamos a distribuição do número de participantes na 

investigação e a quantidade de interações observadas em cada binômio. A variável N significa 

o número de interações totais ocorridas em cada díade de mãe e bebê. 

Participaram da análise dois juízes, cada um correspondendo a 50% das interações 

observadas, sendo 344 o total de interações julgadas. 

Devemos esclarecer que o número de interações variou conforme o tempo de 

filmagem, que por sua vez foi determinado pelo ritmo particular de cada binômio na 

realização dos cinco cuidados desempenhados pela mãe. Pelo observado, o número variou de 

29 a 41 interações. 

Entretanto, tais diferenças (16,9% a 23,8%) não alteram o resultado final das 

comparações entre os binômios, pois os testes estatísticos apropriados permitem analisar as 

comparações com números diferentes de dados sem interferir nas conclusões obtidas. 
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Tabela 2 - Distribuição do número de interações por situação. Fortaleza-CE, 2007 

Situação N % 

Troca 95 27,6 

Banho 53 15,4 

Ninar 78 22,7 

Brincar 45 13,1 

Alimentar 73 21,2 

Total 344 100 

 

 

Na Tabela 2, a variável N corresponde ao número de interações ocorridas em cada 

situação de cuidado materno. 

Conforme observamos, o cuidado no qual se despendeu maior número de 

interações para sua realização foi troca de roupa (N=95), seguido do ninar (N=78) e do 

alimentar a criança (N=73).  

No momento do banho, as mães agiram rapidamente e este durou em média menos 

de cinco minutos em cada binômio. Este cuidado ficou com 15,4% das interações. 

O brincar foi o cuidado com o menor número de interações, representando apenas 

pouco mais de 13% do total. 
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Tabela 3 - Caracterização dos aspectos ambientais. Fortaleza-CE, 2007 

 N % 

Ruído   

Sim 78 22,7 

Não 266 77,3 

Iluminação   

Natural 4 1,2 

Artificial 291 84,6 

             Natural/ Artificial 49 14,2 

Eventos alarmantes   

Não houve 344 100 

Presença de obstáculos   

Sim 7 2 

Não 337 98 

 

 

Pela Tabela 3, evidenciamos a caracterização dos aspectos ambientais, tais como: 

ruído, iluminação, ocorrência de eventos alarmantes e presença de obstáculos.  

Os momentos em que foram verificados ruídos representaram pouco mais de 20% 

das interações observadas.  

Houve predominância de iluminação artificial (84,6%). Não foram verificados 

eventos alarmantes durante todo vídeo e em apenas 7 interações (2%) foram identificados 

obstáculos entre mãe e filho. 
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     Tabela 4 - Associação entre as variáveis binômio e fatores da comunicação não-verbal. Fortaleza-CE, 2007 
BINÔMIO 

1 2 3 4 5 

 

CNV* 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

χ
2 p 

Paralinguagem      122,75 0,0001 

Criança emite som 28 (34,2) 4 (6,9) 11 (15,3) 10 (17,2) - 

Mãe emite som 1 (1,2) 25 (43,1) 18 (25) 28 (48,3) 47 (63,5) 

Ambos emitem som 6 (7,3) 2 (3,5) 20 (27,8) 5 (8,6) 3 (4,1) 

Ausência** 47(57,3) 27 (46,5) 23 (31,9) 15 (25,9) 24 (32,4) 

  

Cinestésica  44,89 0,0001 

  Lateral 22 (26,8) 15 (25,9) 31 (43) 6 (10,3) 3 (4,1) 

  Frente 55 (67,1) 42 (72,4) 38 (52,8) 52 (89,7) 65 (87,8) 

Costas 5 (6,1) 1 (1,7) 3 (4,2) _ 6 (8,1) 

  

Distância  18,63 0,0001 

Íntima 66 (80,5) 50 (86,2) 53 (73,6) 52 (89,7) 72 (97,3) 

Pessoal 16 (19,5) 8 (13,8) 19 (26,4) 6 (10,3) 2 (2,7) 

  

Contato visual  5374 0,0001 

Criança olha p/ mãe 4 (4,9) 2 (3,4) 4 (5,6) - 1 (1,4) 

Mãe olha p/ criança 64 (78,1) 33 (57) 44 (61,1) 28 (48,3) 33 (44,6) 

Contato olho-a-olho 7 (8,5) 21 (36,2) 23 (31,9) 30 (51,7) 40 (54) 

Sem contato visual 7 (8,5) 2 (3,4) 1 (1,4) - - 

  

Tom de voz  301,5 0,0001 

Baixo 2 (2,4) 23 (39,7) 30 (41,7) 8 (13,8) 4 (5,4) 

Sussurro 5 (6,1) 2 (3,4) 3 (4,2) 27 (46,6) 45 (60,8) 

Alto/Normal - 19 (32,8) 33 (45,8) - - 

Silêncio 75 (91,5) 14 (24,1) 6 (8,3) 23 (39,6) 25 (33,8) 

  

Choro/gemido  13,89 0,008 

Sim 10 (12,2) - 10 (13,9) 13 (22,4) 9 (12,2) 

Não 72 (87,8) 58 (100) 62 (86,1) 45 (77,6) 65 (87,8) 

  

Toque/criança  121,27 0,0001 

Vira-se para mãe 10 (12,2) 29 (50) 21 (29,2) 39 (67,2) 60 (81) 

Vira-se p/ lado oposto 30 (36,6) 20(34,5) 17 (23,6) 17 (29,3) 13 (17,6) 

Ausência** 42 (51,2) 9 (15,5) 34 (47,2) 2 (3,5) 1 (1,4) 

  

Toque/mãe  42 0,0001 

 Toque localizado 47 (57,3) 35(60,4) 49 (68) 44 (75,9) 36 (48,7) 

Agarrar 26 (31,7) 18 (31) 12 (16,7) 8 (13,8) 27 (36,5) 

 Acariciar 9 (11) 3 (5,2) 9 (12,5) 4 (6,9) 1 (1,3) 

Sorriso - 2 (3,4) 2 (2,8) 1 (1,7) 10 (13,5) 

  

* Comunicação não-verbal; **não foi verificado ocorrência. 
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Conforme evidenciado pela Tabela 4, temos a associação entre as variáveis 

binômio e fatores da comunicação não-verbal, sendo estes paralinguagem, cinestésica, 

distância, contato visual, tom de voz, choro/gemido, toque/criança e toque/mãe. Todos os 

dados apresentaram diferença estatisticamente significante entre os binômios no referente às 

várias manifestações do processo comunicativo não-verbal.  

Quanto à paralinguagem, obteve-se χ2 122,75 e p< 0,0001. O binômio 4 apresentou 

índices altos quanto à emissão de som paralingüístico tanto pela mãe (48,3%) quanto pela 

criança (17,2%), e o menor índice da ausência de paralinguagem. No binômio 5, a criança 

emitiu som em apenas três interações. Entretanto, a mãe usou de paralinguagem em mais da 

metade de suas interações com o filho. Ainda como evidenciado, o binômio 3 se destacou na 

categoria “ambos emitem som paralingüístico”, presente em mais de 27% de suas interações 

mãe-filho.  

Já o binômio 2 obteve o índice mais baixo na categoria “ambos emitem som 

paralinguístico” e a segunda freqüência mais alta que se refere à ausência desse tipo de 

comunicação.  

Das crianças, a que mais emitiu som foi a do binômio 1 (em 34 interações). Em 

contrapartida, sua mãe emitiu som paralingüístico em apenas 7 das interações observadas. Em 

quase mais da metade das interações (57,3%) entre este binômio predominou a não ocorrência 

de comunicação paralingüística. 

Em relação ao fator “cinestésica” houve a predominância de posição frente-a-

frente, sobretudo pelo 4 (89,7%). A postura lateralizada foi identificada em quase metade das 

interações entre o binômio 3 (43%) e a ocorrência de seis posturas de costas ficou com o 

binômio 5. (χ2 44,89 e p< 0,0001). 

Ao observar o fator “distância”, a íntima variou de 73,6% a 97,3%, enquanto na 

pessoal houve variação de 2,7% a 26,4% (χ2 18,63; p< 0,0001). A maior ocorrência de distância 

íntima durante as observações foi observada no binômio 5 (97,3%) e a distância pessoal foi 

mais freqüente entre o binômio 3 (26,4%). 

Quanto ao “contato visual” (χ2 5374 e p< 0,0001), em quase 80% das interações 

observamos que a mãe do binômio 1 olhava para a criança, embora o contato olho-a-olho 

pouco tenha ocorrido (em apenas 7 interações). A criança que mais olhava para a mãe foi a do 

binômio 3, apesar da ocorrência geral dessa categoria ter sido pouco observada. Mas o contato 

olho-a-olho foi dominante na interação do binômio 5. 
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No caso do fator “tom de voz”, o sussurro predominou na interação do binômio 5 

(60,8%), enquanto o tom de voz normal/alto foi constante no binômio 3 (45,8%), embora 

neste o tom de voz baixo também tenha ocorrido com certa freqüência (41,7%). Em mais de 

90% das interações entre o binômio 1 foi verificado o silêncio. Nos binômios 2 e 4 houve 

maior ocorrência dos tons de voz baixo e sussurro, respectivamente (χ2 301,5; p<0,0001). 

No presente estudo, somente o bebê do binômio 2 não chorou ou gemeu. De todas 

as crianças, a que mais emitiu gemidos ou chorou foi a do binômio 4, seguida da criança 3, 1 

e 5 (χ2 13,89; p<0,008).  

No fator “toque”, em relação ao toque provocado pela criança, também 

denominado “comportamento tátil da criança” (χ2 121,27; p<0,0001), verificamos apenas duas 

variáveis: vira-se para a mãe e vira-se para o lado oposto à mãe. A primeira categoria foi mais 

freqüente entre o binômio 5 (81%). Em contrapartida, houve maior ocorrência da segunda 

categoria entre o binômio 1 (36,6%). A ausência de comportamento tátil ou de qualquer 

movimentação do bebê em direção à mãe ou em direção contrária foi também mais 

constantemente identificada no binômio 1 (51,2%). 

Já no toque provocado pela mãe, aqui também denominado de “comportamento 

tátil materno”, o toque localizado foi o tipo mais freqüente entre todos os binômios, seguido 

do agarrar e do acariciar. O agarrar foi mais observado entre o binômio 5 e houve menor 

ocorrência no binômio 4. Entre os binômios, as mães 3 e 1 foram as que mais acariciaram 

seus bebês (em 12,5% e 11% das interações, respectivamente) embora a freqüência geral do 

acariciar tenha sido baixa. 

O sorriso também foi evidenciado nos participantes e foi verificado em 13,5% das 

interações do binômio 5. Contudo não ocorreu entre o binômio 1 (χ2 42; p<0,0001). 
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Tabela 5 - Associação entre as variáveis ocorrência de feedback e binômio durante o 
processo comunicativo. Fortaleza-CE, 2007 

PARALINGUAGEM 
Sim Não Binômio 

N % N % 
1 53 64,6 29 35,4 
2 44 75,9 14 24,1 
3 32 44,4 40 55,6 
4 38 65,5 20 34,5 
5 54 73 20 27 

 
 

χ
2 = 18,19 

p = 0,001 
 

COMUNICAÇÃO VISUAL 
 Sim Não 
 N % N % 

1 39 47,6 43 52,4 
2 41 70,7 17 29,3 
3 32 44,4 40 55,6 
4 32 55,2 26 44,8 
5 47 63,5 27 36,5 

 
 

χ
2 = 13,02 

p = 0,011 
 

COMUNICAÇÃO TÁTIL 
 Sim Não 
 N % N % 

1 38 46,3 44 53,7 
2 40 69 18 31 
3 26 36,1 46 63,9 
4 25 43,1 33 56,9 
5 15 20,3 59 79,7 

 
 

χ
2 = 33,37 

p = 0,0001 
 

 

 

A Tabela 5 mostra a associação entre as variáveis ocorrência de feedback durante o 

processo comunicativo e binômio, representados pela paralinguagem (χ2 18,19; p<0,001), 

comunicação visual (χ2 13,02; p<0,011) e comunicação tátil (χ2 33,37; p<0,0001) e, conforme 

observado, apenas comunicação visual não apresentou diferença estatística. 

Segundo percebemos, o binômio 2 demonstrou a maior ocorrência de feedback em 

suas interações. Em mais da metade das situações observadas neste binômio identificamos o 

feedback do receptor da mensagem quando o emissor enviou uma mensagem paralingüística, 

visual ou tátil. Já o binômio 3 teve os menores índices, exceto no caso da comunicação tátil, 

cujo menor freqüência foi observada no binômio 5 (20,3% do total de suas interações entre 

mãe e filho). 

Ao calcularmos uma média da ocorrência de feedback em cada binômio, somando-

se as três categorias de comunicação não-verbal, dividindo o resultado por três, estabelecemos 

uma média. Posteriormente calculando porcentagem da média encontrada em cada binômio, 
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concluímos que a ordem geral da ocorrência de feedback entre os binômios, do de maior 

interação para o de menor interação, obedecia à seqüência: 2, 4, 1, 5 e 3. 

 

Tabela 6 - Associação entre as variáveis cuidado materno e fatores da comunicação não-verbal. 
Fortaleza-CE, 2007 

CUIDADO MATERNO   

Troca Banho Alimentar Ninar Brincar χ
2 p 

 
CNV* 

N(%) N(%) N(%) N(%) N(%)   

1. Paralinguagem      71,12 0,0001 

Criança emite som 30 (31,6) 11 (20,7) 9 (12,3) 1 (1,3) 2 (4,4) 

Mãe emite som 27 (28,4) 10 (18,9) 30 (41,1) 21 (26,9) 31 (68,9) 

Ambos emitem som 7 (7,4) 9 (17) 6 (8,2) 11 (14,1) 4 (8,9) 

Ausência** 31 (32,6) 23 (43,4) 28 (38,4) 45 (57,7) 8 (17,8) 

  

2. Cinestésica  52,61 0,0001 

Lateral/Costas 28 (29,5) 33 (62,2) 12 (16,4) 18 (23,4) 1 (2,2) 

Frente 67 (70,5) 20 (37,7) 61 (83,6) 59 (76,6) 44 (97,8) 

  

3. Distância  79,67 0,0001 

Íntima 58 (61,1) 40 (75,5) 73 (100) 78 (100) 44 (97,8) 

Pessoal 37 (38,9) 13 (24,5) - - 1 (2,2) 

  

4. Contato visual  20,26 0,0001 

Com contato 93 (97,9) 53 (100) 73 (100)  70 (89,7) 45 (100) 

Sem contato 2 (2,1) - - 8 (10,3) - 

  

5. Tom de voz  46,36 0,0001 

Baixo 19 (20) 12 (22,6) 16 (21,9) 9 (11,5) 11 (24,4) 

Sussurro 14 (14,7) 7 (13,2) 14 (19,2) 22 (28,2) 25 (55,6) 

Alto/Normal 14 (14,7) 12 (22,7) 12 (16,4) 9 (11,6) 5 (11,1) 

Silêncio 48 (50,6) 22 (41,5) 31 (42,5) 38 (48,7) 4 (8,9) 

  

6. CNV tátil/criança  46,81 0,0001 

Vira-se para mãe 39 (41) 17 (32,1) 44 (60,3) 23 (29,5) 37 (82,2) 

Vira-se p/ lado oposto  26 (27,4)  23 (43,4) 17 (23,3) 26 (33,3) 5 (11,1) 

Ausência** 30(31,6) 13 (24,5) 12 (16,4) 29 (37,2) 3 (6,7) 

  

7. CNV tátil/mãe  116,05 0,0001 

Toque localizado 84 (88,4) 41 (77,3) 42 (57,5) 27 (34,6) 17(37,8) 

Agarrar 6 (6,3) 9 (17) 28 (38,4) 30 (38,4) 18 (40) 

Acariciar - 2 (3,8) 1 (1,4) 20 (25,7) 3 (6,7) 

Sorriso 4 (4,3) 1 (1,9) 2 (2,7) 1 (1,3) 7 (15,5) 

  

*Comunicação não-verbal; **Ausência: não foi verificado ocorrência. 
 
  

Consta na Tabela 6 a associação entre as variáveis cuidado materno e fatores da 

comunicação não-verbal, descritos em paralinguagem, cinestésica, distância, contato visual, 

tom de voz, toque/criança e toque/mãe. Registrou-se diferença estatisticamente significante 
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(p< 0,0001) entre os cinco cuidados maternos no referente a todas as manifestações da 

comunicação não-verbal. 

Ao analisarmos a “paralinguagem” (χ2 71,12; p<0,01), o momento da troca de 

roupa do bebê é aquele em que a criança mais emite vocalizações (31,6%). Ao observarmos a 

emissão de sons produzidos pela mãe, notamos uma semelhança aos da criança (28,4%). 

Ainda quanto à categoria mãe emite som paralingüístico, ocorreu em quase 70% das cenas do 

brincar. Durante o banho do bebê, as mães pouco emitiram som paralingüístico (18,9%) e a 

ausência deste som ocorreu em mais da metade das interações do cuidado ninar (57,7%). 

Quanto à “cinestésica” (χ2 52,61; p<0,01), a postura lateral/costas foi mais comum 

durante o banho (62,2%).  Em contrapartida, essa postura foi a menos adotada durante o 

brincar com o filho, quando predominou a posição frente-a-frente (97,8%).  

No referente ao fator “distância” (χ2 79,67; p<0,01), a distância íntima entre mãe e 

filho foi identificada em todas as interações do alimentar e do ninar, com menor freqüência 

durante a troca de roupa (61,1%). 

Outra forma de comunicação não-verbal descrita é o “contato visual” (χ2 20,26; 

p<0,01). Esta forma de contato ocorreu em todas as cenas do banho, do alimentar e do 

brincar, com menor ocorrência durante o ninar (89,7%). 

Analisando o “tom de voz”, o tom baixo e o sussurro aconteceram com maior 

freqüência durante o brincar (24,4% e 55,6%, respectivamente), enquanto o tom de voz 

alto/normal foi verificado com maior freqüência durante o banho do bebê (22,7%). Já o 

silêncio prevaleceu durante a troca de roupa e o ninar o filho (χ2 46,36; p<0,01). 

Em relação ao toque iniciado pela criança, descrito como “comportamento tátil da 

criança”, na maioria das cenas do brincar (82,2%) e na minoria das interações do ninar 

(29,5%), ela virou-se para a mãe. Como observamos, o banho foi o momento em que mais a 

criança se virou (ou foi virada) para o lado oposto ao da mãe (χ2 46,81; p<0,01).  

Quanto ao toque provocado pela mãe (χ2 116,05; p<0,01), ou ainda 

“comportamento tátil da mãe”, o toque localizado foi mais comum durante a troca de roupa 

(88,4%) e apresentou menor freqüência durante o ninar (34,6%). Houve prevalência do toque 

localizado em quase 90% das interações da troca de fraldas.  

Ainda como observamos, o agarrar deu-se com mais freqüência durante o brincar 

(40%) e teve menos ocorrência na troca de roupa (6,3%).  

Embora não tenha sido verificado o comportamento materno de acariciar o filho 

durante a troca de roupas e tenha sido identificado em apenas duas interações do banho, o 
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acariciar foi o tipo de toque mais identificado durante o ninar (25,7%). Já o sorriso foi mais 

comum durante o brincar (15,5%). 

 

Tabela 7 - Associação entre as variáveis ocorrência de feedback e cuidado materno 
durante o processo comunicativo. Fortaleza-CE, 2007 

PARALINGUAGEM 
Sim Não Teste CUIDADO 

MATERNO N % N % z p 
Troca 60 63,2 35 36,8 2,23 0,023 
Banho 33 62,3 20 37,7 1,46 0,146 

Alimentar 39 53,4 34 46,6 0,35 0,730 
Ninar 46 59 32 41 1,33 0,182 

Brincar* 43 95,6 2 4,4 - - 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Sim Não  
 N % N % z p 

Troca 58 61,1 37 38,9 1,90 0,057 
Banho 27 50,9 26 49,1 0,14 0,886 

Alimentar 39 53,4 34 46,6 0,35 0,730 
Ninar 29 37,2 49 62,8 1,86 0,063 

Brincar 38 84,4 7 15,6 3,33 0,0001 
COMUNICAÇÃO TÁTIL 

 Sim Não  
 N % N % z p 

Troca 42 44,2 53 55,8 0,92 0,359 
Banho 23 43,4 30 56,6 0,68 0,499 

Alimentar 28 38,4 45 61,6 1,69 0,091 
Ninar 25 32,1 53 67,9 2,73 0,006 

Brincar 26 57,8 19 42,2 0,73 0,464 
*Foi impossível aplicar teste estatístico em virtude do baixo valor da resposta “não” nesta variável (<3). 

 

Pela Tabela 7 sobressai a associação entre as variáveis feedback durante o 

processo comunicativo (paralinguagem, comunicação visual e comunicação tátil) e cuidado 

materno. 

Na paralinguagem, verificamos alto índice de feedback durante a troca de roupa do 

bebê (63,2%) e durante o brincar (95,4%).  

Quanto à comunicação visual, identificamos altos índices de feedback durante o 

brincar, com diferença estatística (z 33,3; p<0,01) e baixos índices ao ninar o bebê (37,2%). 

Descrevendo a comunicação tátil, o brincar apresentou altos índices de feedback 

(57,8%) e foi verificada baixa ocorrência de feedback durante o ninar, com diferença 

estatística (z 2,73; p=0,006). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Com vistas a atender ao objetivo da pesquisa, discutiremos os dados referentes à 

comunicação não-verbal entre mãe e filho, bem como a ocorrência de feedback durante os 

processos de paralinguagem, comunicação visual e comunicação tátil. Contextualizamos 

inicialmente a CNV descrevendo o desempenho dos cuidados maternos. Posteriormente 

discutimos a caracterização ambiental, considerando que o ambiente é fator que influencia o 

desenvolvimento do processo comunicativo. Por fim, analisamos a CNV sob dois enfoques: 1. 

análise por binômios (Tabelas 4 e 5) e 2. análise por cuidado materno (Tabelas 6 e 7). 

 

6.1 O desempenho dos cuidados maternos 

 

Segundo mencionamos, a mãe foi deixada livre para se familiarizar com o 

ambiente simulado, iniciando os cuidados quando quisesse e sem obedecer a uma ordem de 

execução, embora tenhamos sugerido que o primeiro cuidado prestado fosse a troca de roupa, 

seguida pelo banho, alimentar e ninar. Quanto ao brincar, seria uma atividade livre, realizada 

a qualquer momento de interação, quando a mãe achasse oportuno. As filmagens seriam 

iniciadas logo que a mãe começasse a desempenhar seu cuidado, e não teriam cortes. 

A troca de roupa foi a primeira ação desempenhada por todas as mães durante as 

filmagens, e ocorreu em dois momentos: antes e após o banho. As mães ainda estavam se 

adaptando ao laboratório. Este, embora simule um ambiente doméstico, sua organização fixa e 

semifixa e a disposição dos objetos e produtos infantis eram diferentes dos de sua casa. Tal 

fato poderá motivar uma execução mais lenta desse cuidado materno. Como afirma Hall 

(1986), o território onde vivemos é o prolongamento de nós mesmos, marcado por signos 

visuais, vocais e olfativos. Assim, o ser humano organiza o espaço onde desenvolve seu 

cotidiano conforme sua própria personalidade. Estar em um local estranho exige uma 

reorientação espacial para adaptar-se ao novo ambiente.  

No momento da filmagem, a maioria dos bebês (exceto o bebê 3) não estava 

interessada inicialmente em dormir ou comer, e adiou por um tempo um pouco maior do que 

o esperado o término das filmagens. O ambiente novo do laboratório gerou sentimentos 

diversos nas crianças, desde curiosidade (nos bebês mais velhos) até o estranhamento (em 

crianças mais jovens).  

As crianças necessitam de certa rotina diária, pois existem rituais imprescindíveis 

para determinadas atividades do bebê (MOLCHO, 2007), como no caso do adormecer e do 
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alimentar-se. Segundo o mesmo autor, a oferta da mamadeira acompanha o ritual da hora de 

dormir, no entanto, nem todos os bebês ficaram sonolentos logo após o alimentar.  

Quanto ao banho, as mães demonstravam certa pressa em executá-lo. Embora 

tenhamos oferecido água morna, quase todas as mães optaram por banhar a criança com água 

fria. Segundo informaram, seus filhos já estavam acostumados. Assim, logo que as crianças 

pareciam estar com frio, as mães, como resposta, as retiravam da água, fato que foi 

determinante para a baixo número de interações mãe bebê neste cuidado.  

De todos os cuidados, o brincar foi o que ocupou o menor tempo das filmagens. 

Por ser uma atividade livre, o brincar foi desenvolvido entre um ou outro cuidado materno. É 

uma ação que depende da disposição do bebê para explorar o ambiente, do desenvolvimento 

suficiente da criança para demonstrar interesse por tal atividade e da existência de objetos que 

lhe chamem atenção.  Para crianças da faixa etária adotada no estudo, a participação da mãe 

na brincadeira é fundamental pois é ela quem chama a atenção do bebê e o envolve na 

brincadeira. Como assegurado por Molcho (2007), a curiosidade da criança precisa ser 

despertada e estimulada. Para tanto, as distrações durante as brincadeiras, propiciadas pela 

interação com o adulto, fazem a criança descobrir novos mundos.  

 

6.2 Descrevendo os aspectos ambientais 

 

Os ruídos observados nas filmagens ocorreram em sua maioria em virtude da 

queda de algum objeto no chão. Como percebemos, muitas vezes a mãe deixava o brinquedo 

na mão da criança e, em decorrência da pouca idade, elas o agarravam, mas não o 

sustentavam em suas mãos por muito tempo. As crianças também tendem a brincar com 

objetos por certo período, enquanto estes ainda são novidade (MOLCHO, 2007). 

Além das luzes artificiais do laboratório, em alguns momentos tentamos manter as 

portas de madeira abertas, para proporcionar um clima mais natural, embora tenhamos 

mantido as portas de vidro fechadas para permitir o isolamento acústico do ambiente. No 

entanto, foi verificada a predominância de iluminação artificial.  

Ainda como observado, não foi identificada a ocorrência de eventos alarmantes 

(barulho abrupto, entrada de estranhos durante a filmagem ou qualquer outro evento que 

assustasse mãe e/ou filho). Ao longo desse processo, a sala era mantida fechada e o acesso a 

pessoas era bastante restrito. 
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Toda a organização da sala foi feita no intuito de facilitar ao máximo o cuidado e a 

interação entre o binômio, reduzindo obstáculos, ruídos ou a possibilidade de quaisquer outros 

eventos passíveis de perturbar as filmagens. 

 

6.3 CNV analisada por binômio 

 

Segundo afirmação de Lima (2004), o balbucio da criança depende de estimulação 

do adulto e de uma maior interação entre eles. Em estudo realizado pelo autor com lactentes 

de creches, ele observou um padrão diferente no desenvolvimento dessa forma de 

comunicação paralingüística quando comparado com estudos anteriores com bebês que 

viviam no âmbito familiar. Desde o momento em que a criança é capaz de vocalizar sons, a 

mãe reflete de volta para ela sua linguagem vocal, e isto serve de estímulo (RUBINO, 1989). 

Dessa forma, crianças de creches, por não contar com a presença da figura materna, exibem 

padrão menor de balbucio quando comparadas com crianças criadas com a família. No 

entanto, mesmo criada em casa, se a mãe pouco estimular a criança em seus primeiros dias de 

vida, como no caso do binômio 1, com o passar do tempo, haverá progressivamente redução 

de suas manifestações paralingüísticas (BOWBLY, 1990) e o bebê 1 poderá apresentar um 

padrão de balbucio semelhante ao de uma criança criada em creche, ou seja, de freqüência 

menor do que o esperado. 

De acordo com a mesma fonte, crianças pequenas preferem rosto que se apresenta 

por inteiro, frente-a-frente com elas. Logo na quinta semana de vida, bebês já têm preferência 

por estímulos semelhantes a uma face. Eles não gostam de rosto em perfil (MOLCHO, 2007). 

Uma conversa frente-a-frente significa intimidade entre os sujeitos e interesse pela 

comunicação desenvolvida. 

De acordo com Hall (1986), a distância íntima é a do reconforto e da proteção. 

Nela, as percepções térmica e olfativa se intensificam. Pele e músculos entram em contato. A 

imagem torna-se aumentada e excita quase totalmente a retina. Ademais, a voz exerce um 

papel secundário, prevalecendo o murmúrio e vocalizações involuntárias. Já a distância 

pessoal é definida pelo mesmo autor como sendo o espaço que separa os membros das 

espécies sem contato.  

Em virtude da idade das crianças, uma distância próxima torna-se necessária, e era 

exigida para o desempenho dos cuidados maternos. No entanto, é importante tecer algumas 

considerações para justificar a freqüência da distância íntima. Em estudo comparativo sobre 

comunicação realizado entre mães soropositivas e soronegativas ao HIV foi observada maior 
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ocorrência da distância íntima no grupo de mães HIV positivo (VASCONCELOS, 2006). A 

autora associou tal fato a dois aspectos: 1. a angústia vivida durante a gestação em face do 

HIV, que torna a mãe mais apegada ao filho, e 2. o enaltecimento da maternidade ao tocar e 

ter a criança próxima de si. 

De modo geral, a ocorrência da postura lateral ou de costas e a distância pessoal 

podem estar relacionadas com a busca de algum material necessário naquele momento ao 

cuidado da criança, que exige maior distanciamento e mudança de posição. Contudo, é 

conveniente investigar se em algum caso não houve o desinteresse ou desatenção pela 

comunicação mãe-filho.  

Como percebemos, a mãe 3, que permaneceu em quase metade de suas interações 

em posição lateral ou de costas para seu bebê e foi a que mais frequentemente apresentou 

distância pessoal durante as interações com o filho, recentemente havia retornado ao emprego, 

delegando boa parte do cuidado do bebê à sua filha de 12 anos. No momento da filmagem 

esta mãe mostrava-se bastante ansiosa, em parte por estar sendo filmada no desempenho de 

atividades que não exerce hoje com tanta freqüência como antes e ainda por estar em um 

ambiente diferente de sua casa. Quando uma pessoa encontra-se ansiosa freqüentemente não é 

capaz de dispensar atenção suficiente ao outro para interagir. Isto pode justificar um aparente 

afastamento desta mãe em relação ao seu bebê.  

Atualmente, cada vez mais mulheres assumem a dupla jornada de trabalho. 

Inegavelmente a abertura do mercado de trabalho para o profissional do sexo feminino 

representa conquista para a mulher. No entanto, apesar dos direitos garantidos às mães, ainda 

não se sabe a dupla jornada de trabalho pode repercutir na interação entre mãe e filho. Lei 

recente prevê a ampliação do tempo da licença-maternidade para seis meses, período de maior 

sensibilidade para a criança no desenvolvimento do apego com a figura materna ou 

representante (BOWBLY, 1990). Entretanto, nem todas as mulheres dispõem desse privilégio, 

sobretudo mulheres HIV positivo, que se submetem às condições da empresa onde trabalham 

porque constantemente precisam faltar para consultas periódicas e realização de exames em 

ambulatório especializado. De modo geral, o soropositivo não fala aos seus superiores sobre o 

próprio diagnóstico, pelo medo do preconceito ainda existente na sociedade e conseqüente 

perda do emprego. Dessa forma, reduz o poder de barganhar, por exemplo, um tempo maior 

para o filho pequeno.  

Analisando o contato visual, este representa um importante meio de comunicação 

entre mãe e filho, em especial nos primeiros dias de vida (QUEIROZ, 2003).  
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Como afirmam Leite, Silva e Scochi (2004), o olhar é uma das expressões faciais 

que retrata nossas emoções e tem por função, entre outras, regular o fluxo da comunicação 

entre os envolvidos. Olhar para a criança reflete o desejo de demonstrar seus sentimentos ao 

bebê, em um profundo momento de intimidade com o filho. Olhar para o filho também 

significa acreditar que ele está ali, saudável, sem anormalidades aparentes, e comprovar sua 

vitória em face da infecção pelo HIV, certeza que uma mãe HIV positivo busca ter até o 

fechamento do diagnóstico do seu filho.  

Ao completar quatro semanas, o bebê mostra preferência por ver rostos humanos e 

com catorze semanas prefere olhar o rosto da mãe a qualquer outro rosto (BOWBLY, 1990). 

Contudo, identificamos o baixo número de respostas em “criança olha para mãe” ou ainda 

“contato olho-a-olho”. Tal fato pode ter sido decorrente das limitações da filmagem, que não 

permite focalizar com nitidez o olhar do bebê, geralmente em posição desfavorável para 

captação da câmera (deitado). 

Como sabemos, a voz é um dos principais instrumentos de comunicação. Contudo, 

não é exclusiva da linguagem verbal. Sua tonalidade e a expressão do sujeito ao emitir uma 

vocalização retratam nosso estado afetivo. Ela depende da distância entre os interlocutores e 

pode ser regulada para aumentar ou diminuir essa distância. Como Queiroz (2003) refere, a 

voz liga-se diretamente ao corpo, é acompanhada por expressões corporais dos sujeitos 

envolvidos na comunicação.   

Esta afirmação é corroborada por Bowbly (1990) da seguinte forma: ao ver um 

rosto em movimento e ouvir simultaneamente uma voz, a criança tende a balbuciar mais 

intensamente. 

A prevalência da distância íntima entre os binômios explica a maior ocorrência dos 

tons de voz sussurro e baixo nas filmagens observadas. Assim, a maior freqüência do tom de 

voz alto/normal do binômio 3 também é justificada por sua posição em relação ao filho e pela 

distância pessoal registrada em parte de suas interações. 

De modo geral, o choro e o gemido estão relacionados com uma sensação de 

desconforto, de desprazer ou de dor. Esse sinal da criança leva quem o ouve a tentar finalizá-

lo. Bowbly (1990) afirma que estímulos táteis, vocais e proprioceptivos, se forem eficazes, 

podem fazer o choro da criança cessar, quando esta não está com frio, fome ou calor. Tais 

estímulos comumente estão relacionados com a sucção não-nutritiva e o embalo. Com o 

passar das semanas de vida do bebê, a voz da mãe parece ser mais eficaz que qualquer outra 

para finalizar o choro do filho. A criança 2 era o bebê que possuía maior idade, estava curiosa 

com o ambiente, não parecia estar atenta a qualquer estímulo que pudesse desencadear choro 
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ou qualquer desagrado ao ambiente onde se encontrava. Em contrapartida, o bebê 4 era o mais 

jovem, provavelmente estranhou o local de filmagem. Conforme percebemos,as mães 4 e 3 

parecem ter usado a vocalização para acalmar o bebê. Já a mãe 1 utilizou com maior 

freqüência o acariciar. 

Quanto ao comportamento tátil da criança, ela pode ter se virado para um ou outro 

lado em virtude da manipulação da mãe, do desejo de alcançar um objeto que lhe chamou a 

atenção ou para de fato aproximar-se ou afastar-se da companhia materna. Segundo 

Birdwhistell (1985) afirma, o significado do movimento, componente da cinésica, depende do 

contexto do instante em que ocorreu o movimento e da cultura dos indivíduos que o realizam. 

Sobre o comportamento tátil da mãe, usa-se o toque localizado quando se quer 

chamar a atenção de alguém ou quando se está realizando algum procedimento ou cuidado, 

como solicitado às mães durante as filmagens. Quando se realiza algum procedimento, quem 

toca nem sempre deseja comunicar algo, mas quem é tocado sempre pode ter sensações 

variadas, positivas ou negativas, em relação ao toque. Tudo dependerá do contexto em que a 

situação ocorre. 

De acordo com Stefanelli (1993), o toque demonstra aproximação e intimidade. 

Por meio dessa importante forma de se comunicar, podemos transmitir empatia e segurança, 

expressando indiretamente o valor que o outro tem para nós. 

Fogaça, Carvalho e Peres (2005) apontam em pesquisa o quanto o contato com a 

pele influencia o comportamento do bebê. Como identificaram, lactentes massageados 

adormeciam ou apresentavam comportamento alerta, mas tranqüilo, durante a massagem. Na 

pesquisa ora elaborada, o acariciar pode ter sido uma forma utilizada pelas mães, sobretudo 

pelas mães 3 e 1, para acalmar o bebê.  

Já o sorriso, freqüentemente usado pela mãe 5, é manifestação universal de alegria 

ou satisfação, que expressamos, mesmo sem perceber, quando sentimos alguma emoção 

positiva ou sensação agradável. Geralmente quando sorrimos para uma criança pequena, ela 

responderá de volta com o mesmo gesto, e isso proporciona satisfação à mãe ao cuidar do 

filho, além da certeza de que ele está bem. 

Em complementação à discussão dos diversos aspectos da CNV de cada binômio, 

faz-se indispensável analisar a ocorrência de feedback entre eles. Para ser efetiva, uma 

interação/comunicação somente ocorre se houver feedback, entendido por toda e qualquer 

resposta do receptor diante de uma mensagem comunicativa não-verbal enviada pelo emissor. 

Portanto, há necessidade de bidirecionalidade para que se considere a comunicação/interação 

efetiva. (PICCININI et al., 2001). Caso contrário, a emissão de uma mensagem por apenas 
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uma das partes envolvidas seriam apenas tentativas para o processo comunicativo. Mas ainda 

assim é importante para a formação de vínculos entre sujeitos, e no caso do presente estudo, 

entre mãe e filho. 

O fato da criança 2 apresentar a maior idade entre todos os bebês está diretamente 

relacionada à maior ocorrência de feedback entre este binômio. Na nossa percepção, a idade 

do bebê 2 pode ter facilitado aos juízes a identificação de momentos interativos nos quais se 

observa a bidirecionalidade da comunicação. Nessa faixa etária, a criança já apresenta 

comportamento diferencial à principal figura do meio ambiente (BOWBLY, 1990), em geral, 

a mãe, que respondia pronta e apropriadamente ao comportamento da filha, atendia, pois, ao 

conceito de responsividade materna (RIBAS; MOURA, 2004). De modo geral, em crianças 

criadas em ambiente familiar, o apego está completamente instituído aos seis meses de vida, 

idade aproximada do bebê 2 (BOWBLY, 1990). No entanto, não podemos afirmar que este 

fato tenha influenciado os dados porque a criança 2, em decorrência da idade, ainda não podia 

se locomover. 

Bowbly (1990) afirma que a fome, o frio e o estranhamento intensificam 

comportamento de apego. Uma das formas mais freqüentemente usadas por crianças muito 

pequenas em algumas dessas situações é o choro. No trabalho ora elaborado, o bebê 4 foi o 

que mais chorou ou gemeu, provavelmente em virtude do estranhamento do laboratório, 

justificável para uma criança de tão pouca idade, que mal se habituou ao mundo e ao seu lar. 

Ainda segundo o mesmo autor, o choro e o gemido geralmente levam a mãe a sustá-lo, sendo 

um sinal da criança difícil de ser ignorado. Assim, poderíamos justificar o número de 

interações em que foi verificada a bidirecionalidade.  

Mas somente as treze interações em que foi identificado choro/gemido da criança 

não justificariam inteiramente o número de interações com feedback. A mãe 4 ainda referiu 

que a gravidez foi desejada, tendo desde cedo a consciência do uso de AZT em torno da 14ª 

semana gestacional, como assim o fez, para reduzir as chances de transmissão do HIV ao 

filho. Mulheres HIV positivo, ao engravidarem, acreditam estar demonstrando normalidade, 

além de a gestação desafiar a doença, uma vez que o nascimento de uma criança simboliza a 

vida (RUGGIERO, 2000). Considerando a idade da criança, a mãe teve pouco tempo com o 

filho para tão bem interagir com ele.  

Assim, para saber o motivo que levou à identificação de várias interações efetivas 

entre o binômio 4, seria necessário conhecer detalhes sobre a gestação desta mãe, pois a 

comunicação torna-se possível entre mãe e filho desde o período gestacional, ou até antes, no 
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desejo dos pais de ter um filho. A nosso ver, o desejo de ter o filho e uma comunicação 

efetiva desde o começo da gestação poderiam justificar o achado. 

Diferentemente da mãe 4, a mãe 1 mostrou baixa incidência de comunicação com 

seu filho. Contudo, nos poucos momentos em que ela respondeu ao bebê, o fez de maneira 

apropriada. Apesar de o silêncio ter sido prevalente, os breves momentos em que verbalizou 

foi para acalmar o bebê que chorava ou para responder a algum gemido. A forma de 

comunicação mais freqüente dessa mãe foi o olhar e o acariciar, dois aspectos que de fato 

acalmam o bebê na faixa etária do seu filho. Quando seu bebê estava agitado, ela o colocava 

frente-a-frente. Uma outra forma de comunicação da mãe 1 várias vezes observada foi agarrar 

o bebê, colocando-o à altura do seu coração. A regularidade do ritmo cardíaco tem efeito 

calmante, pois evoca profundas lembranças de proteção e dá a sensação de segurança 

(MOLCHO, 2007). 

Uma constatação nos pareceu estranha. O binômio 5, que por mais vezes destacou-

se por uma comunicação materna freqüente com o filho, teve baixa ocorrência de feedback. 

Embora o bebê tenha se virado muito para sua mãe, não sabemos ao certo se realmente a 

criança se virava para a mãe ou era manipulado por ela. De modo geral, sua comunicação foi 

caracterizada por mais tentativas para comunicar-se/interagir do que por interações realmente 

efetivas (sobretudo durante a comunicação tátil). No entanto, como Piccinini et al. (2001) 

afirmam, as tentativas para comunicação também são importantes para o vínculo mãe-bebê.  

Mas o mesmo autor chama a atenção para a necessidade de saber se a mãe 

superestimulava o bebê, o que poderá cansá-lo. O recente diagnóstico de infecção pelo HIV 

da mãe 5, ainda no período gestacional de uma gravidez desejada, poderá ter gerado nessa 

mãe um sentimento de apego intenso pelo filho e de empenho no cuidado, pois o filho passa a 

representar a continuação da vida da mãe portadora de uma doença ainda incurável 

(CABRITA; CARNEIRO; MENAIA, 2003). Até o diagnóstico de soronegatividade do filho, 

o sentimento de culpa permanece na mãe. Após, então, ela se sente mais aliviada (MOURA; 

PRAÇA, 2006). Tal fato também poderia justificar uma mãe mais cuidadosa e atenciosa ao 

filho, como forma de aliviar seu sentimento de culpa por ter gerado um filho em situação de 

risco para ele.  

Estas afirmações são corroboradas por Vasconcelos (2006). Segundo este autor, a 

possibilidade da criança desenvolver a doença, mesmo com probabilidade remota, é fonte de 

estresse para a mãe. Isto altera a comunicação desenvolvida entre mãe e filho, evidenciando 

algumas vezes a superproteção. 
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Segundo percebemos, a mãe 3 estava ansiosa, sentia-se perdida no ambiente 

simulado onde se processaram as filmagens, o que pode justificar sua baixa percepção e 

resposta aos sinais da criança e a pouca interação com esta. A ansiedade pode ter ocorrido em 

decorrência de sua história após o diagnóstico. Ela referia que havia sofrido muito com o 

preconceito em seu ambiente de trabalho, uma unidade básica de saúde. No momento da 

filmagem, ao ser observada e “avaliada” por um profissional dessa área de trabalho, 

provavelmente a mãe temeu uma possível repreensão. Dessa forma, ela preocupou-se mais em 

um cuidar técnico, habilidoso e desviou a atenção para a comunicação.  

 

6.4 CNV analisada por cuidado materno 

 

Ao partirmos para a análise dos cinco cuidados realizados pelas mães durante as 

filmagens, identificamos diferenças significativas dos aspectos da CNV mãe-filho em cada 

cuidar desempenhado.  

Gasparetto (1999) afirma que o vínculo mãe-bebê se desenvolve nas pequenas 

atividades do dia-a-dia, como brincar, alimentar, vestir e banhar. A seguir analisamos cada um 

dos cinco cuidados maternos desempenhados pelas mães durante as filmagens, com enfoque 

na comunicação não-verbal. 

Segundo Silva, Le Pendu e Pontes (2002), as vocalizações do lactente poderiam ter 

a intenção de solicitar algo, fazer alguma reclamação ou comentário, sendo também 

registradas em seu estudo sobre sensitividade materna durante o banhar e vestir o bebê. 

Durante a troca de roupa, a criança é muito manipulada, e poderá sentir mudança de 

temperatura ao ser despida. Essas comunicações vocais podem sugerir ou não algum tipo de 

desconforto da criança, como um desejo de relatar o que sente à sua mãe.  

A mãe ter o número de vocalizações paralingüísticas semelhante aos da criança 

durante a troca de roupas sugere uma boa atenção da mãe dispensada ao filho durante esse 

procedimento. De modo geral, os sons emitidos pela mãe estavam relacionados ao desejo de 

chamar a atenção do filho ao manipulá-lo ou como resposta às suas vocalizações.  

Durante o brincar, a mãe tenta chamar a atenção do filho para o brinquedo 

mediante uso freqüente de vocalizações, pois algum objeto somente é interessante para a 

criança enquanto é novidade, e é a mãe que torna para a criança o brinquedo sempre novo e 

atraente. A criança pequena precisa tocar os objetos aos quais tem acesso e manipulá-los para 

ter consciência da existência deles (GOLDFELD; CHIARI, 2005). É por intermédio da mãe 

que o bebê tem acesso aos objetos e tem a possibilidade de descobri-los. 
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A postura lateral e costas mais frequentemente adotada durante o banho deve-se à 

posição da banheira, em sentido perpendicular ao da mãe, em cima de uma mesa. A mãe 

constantemente precisava virar-se para pegar algum objeto (sabonete, xampu, toalha) e a 

criança com freqüência ficava de costas para ela, para ser banhado seu dorso.  

Já as brincadeiras dos filhos são momentos de constante observação, reflexão e 

atuação dos pais sobre as crianças (MARTINS; SZYMANSKI, 2006). Mesmo de maneira não 

intencional, os pais observam o comportamento dos filhos, avaliando seu desenvolvimento e 

suas habilidades. Esta avaliação torna-se possível pelo contato visual constante, pela posição 

próxima e de frente com o filho, justificando a maior ocorrência dessa posição durante o 

brincar. 

Quanto à distância, esta é justificada pela organização do ambiente do laboratório 

para cada cuidado materno. No estudo ora desenvolvido, o local destinado ao ninar e 

alimentar era um poltrona, onde necessariamente a mãe teria de se sentar com a criança no 

colo para ser possível esses dois cuidados, pois próximo à poltrona ficava uma mesa para 

aparar objetos, como a mamadeira e brinquedos. Já o local de troca do bebê era um móvel 

plano, retangular, com proteção acolchoada, cuja altura localizava-se nas imediações da 

região pélvica da mãe. A criança ficava no meio do móvel, a certa distância da mãe. Esta 

permanecia em pé e de frente para a criança. Tal posição aumentava a distância para guardar 

ou pegar a roupa do bebê, alcançar algum objeto (pomada para assadura, lenços umedecidos, 

escova de cabelo). Neste caso, porém, a distância não era intencional, mas necessária para 

evitar risco de queda e para se alcançar objetos distantes. 

O contato visual da mãe complementa o desejo de se relacionar com o filho 

durante seu cuidado. Olhar para a criança também é uma forma de comunicação. Pelo olhar a 

mãe transmite ao filho tranqüilidade e segurança. As mães têm uma forte necessidade de ver 

seus filhos, olhá-los além das aparências, de ver o invisível (FARIAS, 2005). 

Para Rabkin, El-Sadr e Abrans (2004), crianças nascidas de mães soropositivas ao 

HIV são consideradas com doença crônica enquanto não for estabelecido o diagnóstico 

definitivo quanto à infecção pelo HIV, o que pode demorar até dois anos (BRASIL, 2007). A 

doença crônica do filho se constitui em importante mediador da qualidade de interação entre 

mãe e bebê (PISCCININI et al., 2003).  

Assim, o olhar dirigido é um modo de se avaliar se a situação é ou não apropriada, 

ou seja, se tudo acontece de maneira adequada com a criança. Alguns exemplos são citados, 

tais como: se suga bem, se está se movimentando, se cresce e se desenvolve saudavelmente.  



 58 

Ao longo de todos os cuidados maternos, mas, sobretudo durante o banho, o 

alimentar e o brincar, a mãe pode avaliar o filho, mantendo seu olhar atento ao filho sobre ele 

em todas as interações desses três cuidados citados e na maioria das interações da troca de 

roupas. 

Já durante o ninar, conforme previsto, em dado momento o bebê adormecerá. 

Cessa então o contato visual. Em virtude da quietude da criança, a mãe pode, sem 

preocupações, olhar para o ambiente ao seu redor. Tal atitude pode explicar a ausência de 

contato visual em certas cenas do ninar. 

De acordo com o divulgado, o tom de voz é regulado conforme a distância adotada 

e segundo a postura (HALL, 1986). Os dados observados no presente estudo confirmam essa 

referência. No entanto, o silêncio verificado na maior parte das cenas da troca de roupa 

relaciona-se ao caráter técnico desse cuidado, como o banho, em que a mãe está mais atenta 

ao procedimento do que à comunicação.  

Consoante Bowbly (1990) refere, o som elevado gera desprazer em crianças 

pequenas. Por sua vez a emissão de sons suaves causa-lhes sensação de prazer. Assim, os 

ruídos interferem no sono, provocam na criança estresse, choro, fadiga e irritabilidade 

(FARIAS, 2005). Portanto, a predominância do silêncio durante o ninar é adequada. 

Quanto ao comportamento tátil do bebê, virar-se para a mãe denota interesse pela 

ação de brincar. No ninar, a criança está sonolenta, e assume um papel mais passivo. Tal 

comportamento explica também a ausência de movimentos durante esse cuidado.  

A criança pode assumir dada posição passivamente, ao ser manipulada pela mãe. 

Durante o banho, a criança constantemente é virada, em decorrência da própria técnica desse 

cuidado. Ela é movida ora para seu lado, ora para o lado oposto, de frente e de costas.  

Fazendo referência ao tipo de toque materno em cada cuidado desempenhado, o 

toque localizado comumente observado durante a troca de roupas reforça seu caráter técnico. 

Conforme Vasconcelos (2006), a troca de fraldas não é o momento em que as mães 

demonstraram carinho ou outro sentimento em relação a seus filhos.  

A nosso ver, o ambiente simulado poderá ter influenciado esse cuidar materno 

mais tecnicista. Além disso, a troca de roupas foi o primeiro cuidado desempenhado pelo 

binômio, e naquele momento a mãe poderia ainda estar apreensiva pelo ambiente e por tudo 

ao redor, como presença da câmera e de observador, embora este estivesse na ante-sala, local 

onde a mãe não o visualizava. Apesar de terem sido informadas sobre o enfoque da pesquisa, 

comunicação não-verbal, as mães mostraram-se empenhadas em executar o cuidado da 

maneira mais habilidosa possível. Sobre o comportamento das mães, de acordo o divulgado 
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por pesquisadores, as pessoas tendem a mudar seu comportamento diante das câmeras e de 

observadores (PINHEIRO; KAKEHASHI; ANGELO, 2005).  

Isso é real quando se trata de mulheres HIV positivo. Elas têm medo de se expor 

em uma pesquisa cuja coleta de dados se dá pela filmagem ou de serem criticadas no cuidado 

ao filho. Uma mulher HIV positivo poderá ser mais discriminada do que o homem. Nessa 

condição, enquanto a infecção pelo HIV no homem retrata sua virilidade, na mulher denuncia 

práticas sexuais desaprovadas pela sociedade (BRASIL, 2005b), inclusive a falta do uso da 

camisinha. Além disso, a mulher soropositiva, ao engravidar, teme ser repreendida pelos 

profissionais da saúde (PAIVA; GALVÃO, 2004). Vale salientar que, no caso do nosso 

estudo, conversávamos com a mãe no ambiente simulado antes das filmagens, lhe 

explicávamos o objetivo da pesquisa, o acesso aos materiais necessários para cada cuidado e 

respondíamos ao questionário de identificação. Dessa maneira, tentamos dar tempo à mãe de 

familiarizar-se com o ambiente. Segundo a literatura recomenda, o operador da câmera deve 

permanecer no ambiente de filmagem por pelo menos dez minutos antes de iniciar qualquer 

filmagem, no intuito de que os sujeitos voltem ao seu comportamento usual (HEACOCK; 

SOUDER; CHASTAIN, 1996). 

Quanto ao acariciar, em estudo de Silva, Le Pendu e Pontes (2002), sobre 

responsividade materna durante o banhar e o vestir o bebê, os autores observaram que o 

acariciar obteve freqüência extremamente baixa. Portanto, corroboram a pesquisa ora 

elaborada.  

Em contrapartida, durante o ninar, a criança freqüentemente é embalada nos braços 

maternos. Para o bebê, o embalo representa o movimento uterino a que estava acostumado 

desde a gestação. Ele tem efeito calmante (MOLCHO, 2007).  O acariciar assume expressão 

clara de carinho (SILVA; LE PENDU; PONTES, 2002) durante este cuidado materno. É 

gesto realizado com movimentos suaves e também tranqüiliza. Uma pessoa somente acaricia 

outra em um momento de profunda intimidade e satisfação. 

A brincadeira é atividade lúdica na qual a mãe se envolve, principalmente com os 

filhos pequenos. Ocorrido com maior freqüência durante o brincar, o sorriso é manifestação 

de alegria e satisfação por perceber que seu filho é curioso, ativo e interage com o mundo, 

sinais de saúde para a mãe. 

Avaliando a ocorrência de feedback durante o cuidado materno, como exposto 

anteriormente, durante a troca de roupas a criança é muito manipulada, tendo emitido muitas 

vocalizações. Em contrapartida, a mãe também respondia à criança e emitia som 



 60 

paralingüístico cuja freqüência foi semelhante à do bebê. Houve, pois, alto índice de feedback 

durante este procedimento. 

Durante o ninar, os baixos índices de feedback da comunicação visual ninar são 

justificados pela sonolência da criança ao longo desse cuidado materno; por conseqüência, as 

respostas da criança às ações da mãe são baixas. Mas tudo o que a mãe espera nesse momento 

é que as respostas do bebê se reduzam até o seu adormecer.  

Como observamos, os altos índices gerais de feedback entre mãe e filho durante o 

brincar, com diferença estatística na comunicação visual, apontam para a importância dessa 

atividade na estimulação do filho. Para Winnicott (1975), o bebê e o objeto estão fundidos um 

no outro e a mãe se orienta no sentido de tornar concreto aquilo que é ainda subjetivo no 

consciente da criança. Segundo afirma, quando o objeto é repudiado, a figura materna deve 

estar preparada para participar e devolver o que outrora havia sido abandonado pela criança. 

Portanto, a mãe exerce papel fundamental na brincadeira, caracterizada pelos componentes 

básicos: brinquedo-mãe-bebê. Para o mesmo autor, os adultos, em geral a mãe ou 

representante, precisam estar disponíveis quando a criança brinca. 

Conforme sabemos, a aquisição de muitas habilidades ocorre por meio da 

brincadeira. A mãe se envolve na brincadeira, estimulando a curiosidade do filho e 

possibilitando-lhe aprender novos conceitos. A linguagem, assim como todos os aprendizados 

na infância, se dá de maneira lúdica (GOLDFELD; CHIARI, 2005).  

Conforme aprendemos, a mãe HIV positivo estimula o desenvolvimento do seu 

bebê, pois precisa ter a certeza da sua plena saúde. Mas para a definição do seu diagnóstico, 

as crianças verticalmente expostas ao HIV precisam realizar consultas e exames periódicos. 

Até os dois anos do bebê, os exames sorológicos podem apresentar resultados positivos para o 

HIV (BRASIL, 2007). No entanto, déficit no seu crescimento e/ou desenvolvimento poderá 

confirmar a infecção pelo HIV. Com isso, as mães soropositivas estão sempre em alerta para 

qualquer sinal de anormalidade em seu filho, observando e estimulando momentos como o 

brincar, quando a criança melhor demonstra suas habilidades. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 

Diante dos resultados podemos concluir: 

Ao avaliarmos a comunicação não-verbal entre mãe e filho em ambiente 

experimental, o número de ocorrências intervenientes foi reduzido, fato provavelmente 

justificado pelo aparato que envolve o local escolhido para a pesquisa, diminuindo as chances 

de som externo. 

O processo comunicativo paralingüístico apresentou-se no geral pouco freqüente, e 

variou conforme cada binômio.  

Houve maior ocorrência da postura frente-a-frente e distância íntima e o tom de 

voz variou de acordo com a distância entre mãe e filho. 

O olhar da mãe, predominante em todos os binômios, revelou-se como instrumento 

de avaliação do filho. 

A comunicação tátil materna de maior ocorrência foi o toque localizado. 

Os índices de feedback variaram entre os binômios, cuja diferença estatística foi 

significante. 

Ao analisarmos a história de vida dos binômios, podemos inferir que: 

De modo geral, mães HIV positivo utilizam a CNV para interagir com o filho aos 

quais estão intimamente apegadas, em virtude tanto do desejo de tê-lo, desafiando assim a 

doença, como da culpa que sentem por haverem gerado um filho em situação de risco. 

A idade da criança mais próxima dos seis meses facilita a identificação de uma 

comunicação/interação efetiva, na qual se observa a responsividade materna diante dos sinais 

comunicativos do filho. 

Uma história de discriminação social anterior influencia a comunicação entre mãe 

e filho em circunstância de análise. Provavelmente, a discriminação social vivida decorrente 

da soropositividade materna ao HIV provoca ansiedade em face das circunstâncias de análise 

e de avaliação como foi o momento da pesquisa. Neste momento, a mãe tornou-se mais 

ansiosa e desempenhou um cuidar mais técnico, temendo repreensão, como ocorrido no 

passado. Essa situação pode ter influenciado na comunicação entre o binômio. 

Diagnóstico recente de soropositividade ao HIV pode ter determinado uma 

comunicação com altos índices de estímulos maternos e baixos índices gerais de 

bidirecionalidade. Isto demonstra o cuidado com o filho como momentos de 

interação/comunicação não efetiva, em que a mãe toma a posição de emissor, mas nem 

sempre obtém uma resposta do filho, provavelmente pela tenra idade dele. 
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Ao avaliarmos o processo comunicativo entre mãe e filho durante o cuidado 

materno, conforme os dados indicam, a troca e o banho são uma atividade técnica com 

comunicação/interação deficiente, pois durante a troca de roupa verificamos freqüentemente 

uma distância maior entre mãe e filho e um toque localizado (técnico) entre eles. Já durante o 

banho, identificamos ausência de som paralingüístico, grande ocorrência de postura lateral e 

costas e apenas dois episódios de carícia materna.  

O brincar apresenta uma comunicação efetiva, decorrente da disposição, tanto da 

mãe quanto do filho, para interagir. A incerteza quanto ao diagnóstico do filho pequeno faz a 

mãe observar mais a criança e estimulá-la, utilizando a brincadeira como forma de avaliação 

para detectar precocemente qualquer anormalidade. 

A presente pesquisa respondeu aos seus objetivos iniciais, apesar das limitações de 

estudos anteriores sobre a temática. Contribuiu para o exercício do cuidar em enfermagem aos 

binômios mãe HIV positiva e filho, pontuando aspectos importantes no desenvolvimento da 

relação afetiva entre eles, tais como uma comunicação efetiva.  

É notório que a relação mãe-bebê é importante para ambos e, para o cuidar 

humanístico, o enfermeiro deve incluir em seus discursos a preocupação com o bem-estar de 

seus assistidos, sob múltiplos enfoques. Considerar o relacionamento mãe-filho como fator 

determinante para saúde e bem-estar de ambos e decisivo para o desenvolvimento psíquico e 

social da criança é desempenhar um cuidado com qualidade. De posse dos aspectos ora 

encontrados e discutidos, o enfermeiro aparelha-se de mais instrumentos para a eficiência do 

seu atendimento. 

Embora nos tenhamos limitado apenas a descrever a CNV entre os cinco binômios 

e os cinco cuidados maternos, estudos posteriores poderiam ampliar o número de sujeitos e 

estender a idade infantil, analisando pontos relevantes. 

O ambiente experimental provavelmente pode ter influenciado o comportamento 

dos participantes da pesquisa. Mas, pesquisas posteriores poderiam fazer filmagens em 

ambiente natural, e comparar os resultados com os achados do ambiente simulado. 
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APÊNDICE A 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO BINÔMIO MÃE-FILHO 

 

Binômio nº ____________                                    Data: ______/______/______ 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO BINÔMIO 

Dados maternos: 

Nome/Iniciais da mãe: ____________________  

Cor (auto-informada)1(  )branca 2(  ) parda 3(  )negra 4 (outra) _______    1_______ 

Idade:__________________                                                                           2_______ 

Grau de instrução 1(   )analfabeta 2(   )1º grau 3(   )2º grau 4(  ) 3º grau      3_______ 

Situação conjugal 1 (   ) casada 2(   ) solteira 3(   ) estável                            4_______ 

Classe social (Critério ABIPEME)                                                               5 _______ 

Renda per capita_______________________                                               6_______ 

Dados da criança: 

Idade da criança (em meses) : __________________                                  7 _______ 

Sexo: 1 (  ) masculino  2 (  ) feminino                                                             8 _______ 

Criança em acompanhamento ambulatorial: 1( )sim 2( )não                     9_______ 

Peso da criança:  ______________                                                              10 _______ 

 

2. DADOS OBSTÉTRICOS 

Número de filhos 1 (  ) 1-3   2 (  ) 4 – 6   (  ) ≥ 6            .....................  ..        1________ 

Abortos: ________________....................                                                       2 _______ 

Gravidez da criança foi desejada  1(   )sim    2(   )não   (   ) não refere        3 ________ 

Uso de anti-retrovirais durante gestação:  

1(   ) sim                                                                                                4 ________ 

2(   ) não      

Fazia uso antes da gravidez  1 (  ) sim    2 (  ) não                                        5 ________ 

Mês gestacional em que iniciou __________                                                6 ________ 

Eventos durante a gestação, parto ou pós-parto: 

____________________________________________________                  7 ________  
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3. DADOS ESPECÍFICOS DA MÃE 

Categoria de transmissão 

1(   )sexual   2 (  ) sanguínea   3(  ) drogas   4 (    ) desconhece                            1______ 

Tempo de conhecimento do diagnóstico: ___________                                    2______ 

Sorologia do parceiro (Pai da criança): 

1 (  ) soronegativo ao HIV  2 (  ) soropositivo ao HIV  3 (   ) desconhecido       3 ______ 

Vive com o pai da criança: 1 (   ) sim   2 (   ) não                                              4 ______ 

Vive com outro parceiro: 1 (   ) sim   2 (   ) não                                                5 ______ 

Mudanças após diagnóstico:  

__________________________________________________                          6 ______ 
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APÊNDICE B 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS FILMAGENS 
 

Nome do juiz: ___________________                                                             J: ____ 
Binômio: ____________                                                                                   B: ____       
Interação nº _________                                                                                     Int.: ___  
  
1. Situação: 1 (  ) Troca  2 (   ) Banho  3 (   ) Ninar  
                     4 (   ) Brincar  5 (   ) Alimentar                                                     1 ____ 
2. Comportamento (mãe):  
1 (   ) Indiferente   2 (   ) Presente  3 (   ) Aproximando-se  4 (   ) Afastando-se 
5 (   ) Encorajando a interação  6 Desencorajando a interação                           2 ____    
3. Comportamento (criança) 
1 (   ) Encorajando a interação      2 (   ) Desencorajando a interação 
3 (   ) Ausente/indiferente             4 (   ) Presente                                              3 ____ 
4. Ruído: 1 (   ) Sim       2 (   ) Não                                                                   4 ____ 
5. Iluminação: 1 (   ) natural       2 (   ) artificial                                               5 ____ 
6. Ocorrência de Eventos alarmantes: 1 (   ) sim  2 (   ) não                         6 ____ 
7. Comportamento da criança: 1 (   ) Apego   2 (   ) Exploração                  7 ____  
8. Comportamento da mãe: 1 (   ) Cuidados maternos  2 (   ) Outros            8 ____   
9. Paralinguagem: 1 (   ) Criança balbucia 
           2 (   ) Mãe emite som                                                        9 ____  
10. Quem iniciou a comunicação: 1 (   ) Mãe   2 (    ) Bebê                         10 ____ 
11. Houve feedback: 1 (   ) sim    2 (   ) não                                                   11 ____ 
12. Cinestésica: 1 (   ) lateral   2 (   ) frente a frente   3 (   ) Costas                12 ____  
13. Obstáculos entre mãe e filho: 1. (   ) sim   2. (   ) não                             13 ____ 
14. Proxemia/distância: 1 (   ) Íntima   2 (   ) Pessoal 
                                         2 (   ) Social     4 (   ) Pública                                   14 ____ 
15. Estimulação visual: 1 (   ) Criança olha  2 (   ) Mãe olha   
                                         3 (   ) Olho-a-olho                                                    15 ____ 
16. Quem iniciou a comunicação: 1 (   ) Mãe   2 (    ) Bebê                          16 ____ 
17. Houve feedback: 1 (   ) sim    2 (   ) não                                                   17 ____ 
18. Tom de voz: 1 (   ) Alto  2 (   ) Baixo   
                            3 (   ) Susurro  4 (   ) Silêncio                                               18 ____ 
19. Estimulação tátil (criança): 1 (   ) Vira-se p/ mãe   
                                                      2 (   ) Vira-se p/ lado oposto 
                                                      3 (   ) Sorriso    
                                                      4 (   ) Ergue os braços para mãe                 19 ____ 
20. Estimulação tátil (mãe): 1 (   ) Sorriso                  2 (   ) Toque localizado   
                                                3 (   ) Acariciar               4 (   ) Agarrar   
                                                5 (   ) Roçar acidental     6 (   ) Vira-se p/ criança   
                                                7 (   ) Vira-se p/ lado oposto                            20 ____ 
21. Quem iniciou a comunicação: 1 (   ) Mãe   2 (    ) Bebê                         21 ____ 
22. Houve feedback: 1 (   ) sim    2 (   ) não                                                   22 ____ 
23. Choro/gemido: 1 (   ) Sim   2 (   ) Não                                                     23 ____ 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Simone de Sousa Paiva, sou enfermeira e convido-o para participar da 

pesquisa intitulada “Análise da comunicação no processo de desenvolvimento do apego entre 

mãe HIV positiva e filho verticalmente exposto”.  

O que vem a ser isto? É como acontece a sua comunicação, ou seja, como a 

senhora fala, como pega, como acaricia seu filho. Com isso, eu vou observar o que acontece 

entre vocês dois. Através de filmagens posso identificar como ocorre a comunicação ou o 

relacionamento entre a senhora e seu bebê e, a partir do que eu observar vou sugerir algumas 

soluções para dificuldades, quando houver. E, caso não ocorrer nada que no nosso 

entendimento que apresente dificuldades, vamos parabenizá-la pelo seu bom relacionamento 

diante deste ambiente com seu filho.  

Para isso estou convidando-a para participar deste estudo que será realizado em 

uma sala do Departamento de enfermagem da Universidade Federal do Ceará que fica no 

seguinte endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, bairro Rodolfo Teófilo. O local da pesquisa 

é uma grande sala, e chamamos de Laboratório de Comunicação ou Labcom. É parecida com 

o ambiente do programa de TV intitulado Big Brother, pois há filmadoras em vários lugares e 

espelho onde se observa do outro lado sem se perceber que está sendo observado de uma 

outra sala fechada. Neste local vamos montar um ambiente doméstico. Iremos filmar os 

principais momentos de interação entre a senhora e seu bebê: Banho, troca de fraldas, 

brincadeira, alimentação e ninar.  

Quando for dar o banho este será realizado no banheiro, em banheira de plástico 

com água morna, sabonete e xampu. A seguir será filmado o momento da troca do seu bebê. 

Para isso a senhora poderá utilizar fralda descartável ajustável ao tamanho do bebê, camiseta e 

short de malha de algodão e meia.  

Para o oferecimento do alimento, este será o leite em pó preparado de acordo com 

o modo que a senhora o faz. Utilizaremos o leite semelhante ao que é doado para senhora, tipo 

mistura láctea para recém-nascido. Para brincar será dado um brinquedinho de bebê (tipo 

chocalho) e para ninar será utilizado o seu colo. 

Para que todas essas interações ocorram a senhora precisará ter um tempo para 

ficar lá, provavelmente de duas a três horas. Todos os materiais necessários lhe serão 

oferecidos momentos antes da filmagem. Para a criança não estranhar o bico da madeira 

pedimos que a senhora traga a mamadeira que usa no dia-a-dia. Caso não trouxer a senhora 
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poderá escolher entre aquelas que dispomos, ou mesmo se assim fizer poderá oferecer o leite 

no copo ou pela colherinha. 

Garanto que este trabalho não oferece qualquer risco para a senhora ou para seu 

filho. Caso a senhora, por qualquer motivo, desejar interromper as gravações, sua vontade 

será respeitada, ficando a seu critério marcar ou não um novo dia para as filmagens. 

Como medida de precauções, todas as gravações serão apagadas após análise das 

informações. Em nenhum momento será utilizado seu nome ou do seu filho na divulgação dos 

dados da pesquisa. A senhora terá acesso a todas as informações colhidas durante o estudo e a 

garantia de os dados serem adequadamente utilizados. 

Caso não queira participar após estas explicações terá liberdade de se retirar da 

pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para a assistência da senhora e do seu filho. Para 

participar da pesquisa não será pago nenhum valor a senhora, apenas será oferecido o vale 

transporte e doados os materiais e objetos utilizados no cuidado com seu filho. 

Para quaisquer dúvidas poderá contatar com 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 poderão contatar Simone de Sousa Paiva. Rua Oito, 1190 – 

Cidade Oeste Antônio Bezerra, ou pelo telefone (85) 3479-1505. Como estratégia para 

manifestar queixas sobre esse estudo, a senhora poderá dirigir-se ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará que permanece disponível para esclarecer 

quaisquer dúvidas em relação a sua participação no referido estudo por meio do telefone (85) 

3366- 8338. 

 

  ________________________________ 

Pesquisadora 
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Eu, _________________________________________, RG: __________________, declaro 

que, após as devidas orientações e esclarecimentos sobre a pesquisa “Análise da comunicação 

no processo de desenvolvimento do apego entre mãe HIV positiva e filho verticalmente 

exposto”, aceito participar do estudo. Sei que a qualquer momento posso me retirar dela sem 

qualquer prejuízo a mim e ao meu filho. O dia previamente agendado foi o dia ____ do mês 

de  _____ ,  com início às ______ horas. 

 

______________________________________ 

                     Assinatura da mãe 

 

Digital (se necessário)  

 

 

______________________________________ 

Testemunha 
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ANEXO A – Autorização do Comitê de Ética 

 

 


