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pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e 

angustiantes da minha vida. 
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... Era uma vez, uma acadêmica de enfermagem em seu primeiro dia de estágio em 

uma maternidade, e esta se deparou com uma paciente com as mamas enfaixadas e chorando 

porque não poder amamentar seu bebê e com vergonha por estar com aquela faixa, diferente 

das outras pacientes daquela enfermaria. A mais nova mamãe naquele momento disse: elas 

estão me perguntando o que eu tenho, porque não posso amamentar, já que amamentar é dar 

amor... Então esta aluna sem saber o que fazer naquele momento foi ao prontuário e 

descobriu a tão temida e estigmatizaste doença que segregava aquela mulher: o HIV.  

E quem era esta aluna? Eu que naquele momento me encantei com o tema e com o 

desejo de aprender cada vez mais sobre esse assunto, como as pessoas vivem e o que pensam 

sobre isso e como ajuda-las a conviver com o HIV. 
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RESUMO 

 

Este estudo pretendeu conhecer e analisar a história de vida de casais sorodiscordantes para o 

HIV frente ao desejo de reprodução. Desta forma , nossos objetivos nesta pesquisa foram: 

Identificar quais os sentimentos que emergem em pessoas em situação de sorodiscordância 

para o HIV frente ao desejo de reprodução; Analisar o desejo de reprodução das pessoas em 

situação de sorodiscordância  para o HIV; Discutir o conhecimento das pessoas em situação 

de sorodiscordância para o HIV sobre os métodos reprodutivos. A metodologia utilizada neste 

estudo foi uma pesquisa qualitativa, descritiva, usando a técnica de  história de vida, onde o 

entrevistado foi convidado a contar sua história a partir de uma questão norteadora. Os 

entrevistados foram estimulados a falarem o que viesse à sua mente, como  resposta à questão 

norteadora. O cenário foi um ambulatório de HIV/AIDS de um Hospital Universitário do  

Estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram pacientes do ambulatório, a maioria 

frequentadora de um grupo ,com reuniões realizadas quinzenalmente pela enfermeira do setor. 

Foram entrevistados 19 pacientes. As entrevistas foram realizadas individualmente, na sala 

onde o grupo acontecia, gravadas em MP4 e depois transcritas na íntegra. Para análise e 

discussão dos conteúdos duas categorias foram construídas. Na primeira categoria aparecem 

os depoimentos e discussão sobre a gestação, o desejo de ter ou não ter filhos. Na segunda 

categoria os depoimentos sobre as técnicas reprodutivas e os direitos reprodutivos dos casais 

sorodiscordantes foram agrupados e discutidos. Através do estudo a autora pode observar que 

a formação de novos casais sorodiscordantes vem aumentando , juntamente com a cronicidade 

da doença , com a potencialidade do aumento da expectativa e da qualidade de vida que os 

portadores do vírus passaram a ter, após o advento dos tratamentos antiretrovirais. Estes 

casais, em sua maioria em idade reprodutiva, verbalizam seu desejo de reprodução,. E 

entendem que o atendimento a esse desejo seja possível . Entretanto, diante do HIV, 

compreendem esse processo de forma complexa principalmente para o psicológico e para o 

social. Dificuldades com as relações familiares, com amigos, e com revelação ou não de sua 

soropositividade para o parceiro é frequente, e remetem à persistência do estigma da doença. 

A dificuldade com o uso da camisinha, método contraceptivo e de barreira ao avanço do vírus, 

também aparece. Os profissionais de saúde, por falta de capacidade técnica apropriada, têm 

dificuldade em lidar com as questões relacionadas a sexualidade e, consequentemente, de 

construir em conjunto com os usuários formas de negociação e erotização do preservativo, 

que podem tornar seu uso mais frequente, prazeroso e eficaz. O diálogo deve ser horizontal, 

buscando conhecer as necessidades e dificuldades dos casais, para que as informações sejam 

fornecidas de maneira clara e precisa. Nos últimos anos, o Brasil foi um dos países com maior 

número de novos casos de infectados pelo HIV. O país apresenta cenário epidemiológico 

semelhante ao do resto do mundo, no qual aproximadamente 80% das pessoas com HIV estão 

em idade reprodutiva.  Mesmo assim há dificuldades em encontrar literatura sobre o assunto, 

principalmente em português, pois pouco se produz sobre o tema no Brasil. Esta pesquisa 

pretende contribuir para construção desse conhecimento, discutindo o desejo de reprodução 

entre casais sorodiscordantes para o HIV. 
 

Descritores: Enfermagem. HIV. Soropositividade para o HIV. Soronegatividade para o HIV. 
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ABSTRACT 

 

This study sought to understand and analyze the life history of serodiscordant couples facing 

the desire to reproduce. Thus, our goals in this research were: Identifying the feelings that 

emerge in people suffering from HIV serodiscordance who desire to reproduce; Analyzing the 

desire to reproduce of serodiscordant people; Discussing the knowledge of people who suffer 

from HIV serodiscordance about reproductive methods. The methodology used in this study 

was a qualitative, descriptive research, using the life history technique, where the respondent 

was asked to tell their story after a guiding question. Those interviewed were encouraged to 

talk about whatever came to mind, in response to the guiding question. The setting was an 

outpatient unit for HIV / AIDS at the University Hospital of the State of Rio de Janeiro. The 

subjects were outpatients, the majority attending a group, with fortnightly meetings held by 

the sector's nurse. 19 patients were interviewed. The interviews were conducted individually, 

in the room where the group gathered, recorded in MP4 and then transcribed verbatim. For 

analysis and discussion of the content, two categories were constructed. In the first category, 

there is the testimonies and discussions about pregnancy and the desire to have or not have 

children. In the second category, the testimonies on reproductive techniques and reproductive 

rights of serodiscordant couples were grouped together and discussed. Through the study the 

author can observe that the number of new serodiscordant couples is increasing along with the 

chronic nature of the disease, with the potential of increasing life espectancy and life quality 

that carriers of the virus have been given after the advent of antiretroviral treatments. These 

couples, mostly of reproductive age, verbalize their desire to reproduce. And understand that 

the fulfillment of this desire is possible. However, in the face of HIV, have a complex 

understanding of the process, especially considering the psychological and social aspects. 

Difficulties with family relationships, with friends, and with or without revealing their HIV 

positive status to the partner is common, and refer to the persistence of the stigma of the 

disease. The difficulty with the use of condoms, a contraceptive method and barrier to the 

advance of the virus, also appears. Health professionals, due to lack of appropriate technical 

capabilities, have difficulty in dealing with issues related to sexuality and, consequently, in 

building together with the users forms of negotiation and eroticization of condoms, which can 

make its use more frequent, enjoyable and effective. The dialogue should be horizontal, 

seeking to know the needs and difficulties of couples, so that the information is provided in a 

clear and precise manner. In recent years, Brazil was one of the countries with the highest 

number of new incidences of HIV. The country features an epidemiological situation similar 

to the rest of the world, in which approximately 80% of people with HIV are of reproductive 

age. Yet it is difficult to find literature on the subject, especially in Portuguese, for little is 

written about the subject in Brazil. This research aims to contribute in building this 

knowledge, discussing the desire of reproduction among serodiscordant couples. 

 

Keywords: Nursing. HIV. Seropositivity for HIV. Seronegativity for HIV. Reproduction. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desenho da Shiva 

                      Amor é fogo que arde sem se ver 

Amor é fogo que arde sem se ver, 

é ferida que dói, e não se sente; 

é um contentamento descontente, 

é dor que desatina sem doer. 

É um não querer mais que bem querer; 

é um andar solitário entre a gente; 

é nunca contentar-se de contente; 

é um cuidar que ganha em se perder. 

É querer estar preso por vontade; 

é servir a quem vence, o vencedor; 

é ter com quem nos mata, lealdade. 

Mas como causar pode seu favor 

nos corações humanos amizade, 

se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

(Luis Vaz de Camões) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No que tange à realização deste estudo, posso afirmar que a minha inquietação surgiu 

durante a graduação em enfermagem, quando tive maior contato através da disciplina de 

saúde da mulher, com gestantes e puérperas que conviviam com HIV
1
. 

Em um dos dias de estágio no Hospital Universitário que atende às gestantes de alto 

risco, deparei-me com uma cena que me deixou muito sensibilizada: uma puérpera com as 

mamas enfaixadas em uma enfermaria de alojamento conjunto. Ao acessar o prontuário 

confirmei a minha suspeita: a paciente portava o vírus do HIV e por isso não podia 

amamentar. Encontrava-se com as mamas enfaixadas para auxiliar na diminuição da produção 

do leite. Ao chegar próximo ao seu leito para realizar o exame físico ela logo me disse: “Não 

posso amamentar porque tenho hepatite e piscou os olhos”. Disse a ela que havia entendido. 

Depois de algum tempo ela me procurou fora da unidade de internação e longe das mães que 

dividiam a enfermaria com ela e me disse: “Tenho AIDS
2
, mas não quero que as outras mães 

saibam, porque vão ficar com medo de se aproximarem de mim e do meu bebê”.  

Então, senti a necessidade de estudar sobre essas mulheres soropositivas e então, elegi 

como tema para a construção do meu trabalho de conclusão de curso as vivências das 

gestantes soropositivas para o HIV. Posso afirmar com muita propriedade que durante este 

estudo cresci muito enquanto profissional e, principalmente, enquanto pessoa, além de 

descobrir que, como enfermeira, tenho muito a fazer a fim de melhorar a qualidade de vida 

destas gestantes. 

Nesta pesquisa sobre casais sorodiscordantes e o desejo de reprodução, ao realizar  

entrevistas com as mulheres lhes foi perguntado se algum profissional havia falado sobre os 

transtornos que podem aparecer devido à gestação, e a grande maioria respondeu que recebeu 

                                                 
1
HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da aids, ataca o sistema imunológico, 

responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. E é 

alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos 

em busca de outros para continuar a infecção. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de DST, AIDS e 

Hepatites Virais. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pagina/o-que-e-hiv. Acesso em: (23/01/2013). 

 
2
AIDS é o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico. A Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida, como também é chamada, é causada pelo HIV. Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso 

corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, de um simples resfriado a infecções mais 

graves como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Disponível em <http://www.aids.gov.br/pagina/aids>. 

Acesso em: (23/01/2013). 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/aids
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/o-que-e-hiv
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccoes-oportunistas
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccoes-oportunistas
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alguma informação do profissional médico, contudo naquele momento devido ao diagnóstico 

não conseguiam assimilar o que lhes foi passado. Além disso, relatavam que sentiam 

necessidade de mais informações. 

Outro questionamento realizado foi sobre quais cuidados as mesmas devem ter durante 

a gestação em relação a elas (gestantes) e ao bebê. As protagonistas do meu estudo sobre as 

vivências das gestantes soropositivas realizado na graduação em 2008, responderam que 

sabiam da importância do uso do medicamento, já que, tomando corretamente a medicação, 

os riscos de transmissão vertical
3
 diminuem. Entretanto, não sabiam dos benefícios para elas e 

do que seria necessário para o seu autocuidado. Neste momento percebi que estas futuras 

mães estavam preocupadas, mormente com seus filhos e esqueciam delas próprias. Uma das 

mulheres entrevistadas me relatou que já estava na terceira gestação, que o parceiro também 

era portador do vírus e o casal mantinha relação sexual sem camisinha porque, além do desejo 

de engravidar, eles desconheciam o risco de exposição ao vírus a cada ato sexual. 

Pode-se observar que essas são informações que o enfermeiro poderia fornecer, e que 

ajudariam muito na manutenção de uma carga viral indetectável, além de postergar o 

aparecimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.   

A enfermeira, como outros profissionais de saúde, exercem funções educativas que 

necessitam ser realizadas de forma sistematizada, buscando a prevenção, promoção, 

recuperação e reabilitação da saúde dos portadores dessa doença, tanto em ações individuais 

quanto na utilização de estratégias de trabalho coletivo. 

Através da promoção do autocuidado é possível prevenir a contaminação destas 

mulheres pelas doenças sexualmente transmissíveis e evitar a disseminação das mesmas. É 

possível através da propagação do conhecimento e do fornecimento de informações minorar a 

aquisição de doenças oportunistas, uso incorreto das medicações ou até mesmo o não uso das 

mesmas, uso correto do preservativo além de uma vida regrada, com boa alimentação e 

práticas saudáveis de vida. 

Em uma das entrevistas, uma paciente me disse: “- Para que eu vou me proteger se 

não pensaram em mim? Se não me protegeram também não vou proteger o outro não posso 

proteger nem o meu filho.”. Analisando esta fala, podemos lembrar de Klübler Ross (1999) e 

das cinco fases que podem ser vivenciadas por um paciente em estado terminal que, ao 

descobrir que porta o vírus do HIV, já se sente próximo da morte, como se aquele fosse 

metaforicamente início de um fim. As fases são: negação, raiva, negociação ou barganha, 

                                                 
3
Tipo de transmissão  do vírus HIV de uma mãe soropositiva para o bebê , que acontece durante a gestação, 

trabalho de parto, parto e a cada  mamada .  
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depressão e aceitação. Pode-se dizer que esta paciente estava, naquele momento, passando 

pela fase da raiva por ter sido contaminada. 

A ação educativa ao cliente soropositivo para o HIV é essencial para que ele descubra 

maneiras de conviver com a doença e com o prolongado tratamento, dentro de seus limites. 

Para que os clientes assumam o autocuidado, é necessário identificar as suas necessidades e os 

seus desejos, auxiliando-os a se sentirem responsáveis e capazes de cuidar de si mesmos. 

Durante a realização da minha monografia, vários assuntos me inquietaram e me 

motivaram a continuar estudando este tema. Pude observar que o único atendimento fornecido 

a estas mulheres que entrevistei era o atendimento médico e que não havia, portanto uma 

equipe interdisciplinar para dar suporte não só a mulher como ao companheiro da mesma. 

Então posso dizer que o que mobilizou esta investigação, sobre a vivência das mulheres 

soropositivas, ainda me incomoda, ou seja, a ausência da interdisciplinaridade na atenção à 

saúde da pessoa, família e comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar de 

clientes soropositivas.  

Após a conclusão da graduação, busquei uma especialização em enfermagem 

obstétrica onde para concluir a mesma continuei estudando mulheres soropositivas, desta vez 

falando sobre o autocuidado delas. Contudo, as questões suscitadas pelo estudo ainda não 

tinham sido solucionadas em minha mente. Atualmente trabalhando em uma maternidade tive 

a oportunidade de conhecer casais onde um possui o vírus do HIV e o outro não. Estes podem 

ser denominados casais sorodiscordantes
4
. Então ao prestar assistência a esta família (mãe/pai 

e bebê) recordei de uma das entrevistas anteriormente realizada, onde uma mulher relatou que 

havia sido contaminada pela mãe (transmissão vertical) e só descobriu na adolescência. Seu 

marido era HIV negativo e ela já estava na terceira gestação.    

Por outro lado, existem dificuldades em realizar pesquisas sobre a questão da 

sorodiscordância, uma vez que o assunto suscita confidencialidade, além do estigma causado 

pela doença e mais ainda pelo desejo de ter um filho. Desta forma, poucos pesquisadores se 

debruçam sobre o tema revelando uma lacuna de estudos sobre a temática.  

Então, mantendo a linha de pesquisa, decidi-me por aprofundar no mestrado o estudo 

sobre a questão do desejo de reprodução em pessoas que vivem com HIV e se relacionam 

com outras soronegativas com vários modelos de conjugalidade. 

Através desta investigação poderei conhecer melhor os sentimentos em relação ao 

desejo de reprodução de pessoas sorodiscordantes que vivem em conjugalidade e também 

                                                 
4
É o casal onde um vive com o HIV e o outro não, ou seja, uma pessoa é soropositiva e a outra é soronegativa 

para o HIV. 
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poder ajudá-los através de informações sobre como proceder de forma segura no que se refere 

a este assunto. 

 

1.1.1 Questões Norteadoras 

 

 Quais são os sentimentos de pessoas sorodiscordantes para o HIV em relação ao 

desejo de reprodução? 

 Quais são as expectativas vivenciadas pelas pessoas em situação de sorodiscordância 

para o HIV no que se refere à reprodução? 

 As pessoas em situação de sorodiscordância para o HIV foram orientadas sobre 

métodos reprodutivos? 

 

1.1.2 Objeto do Estudo 

 

 O desejo dos casais sorodiscordantes para o HIV frente ao desejo de reprodução. 

 

1.1.3 Objetivos 

 

1.1.3.1 Geral 

 

 Analisar o desejo das pessoas em situação de sorodiscordância  para o HIV acerca do 

desejo da reprodução. 

1.1.3.2 Específicos 

 

 Identificar quais os sentimentos que emergem em pessoas em situação de 

sorodiscordância para o HIV frente ao desejo de reprodução. 

 Discutir o conhecimento das pessoas em situação de sorodiscordância para o HIV 

sobre os métodos reprodutivos. 
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1.1.4 Justificativa  

 

Este trabalho justifica-se pelo aumento do número de casais com sorologias distintas 

para o HIV.  

De acordo com Maksud (2007 p.31-32),o governo brasileiro destaca três tendências 

atuais em relação a epidemia da AIDS: o aumento da doença em mulheres, o aumento  

proporcional de casos entre os heterossexuais e o espraiamento da doença para classes sociais 

menos favorecidas socialmente. Estas três tendências têm sido denominadas como 

“feminização”, “heterossexualização” e “pauperização”. 

 Na literatura disponível, poucos estudos dedicam- se à vida sexual e reprodutiva das 

portadoras e confirmam que os determinantes socioculturais da sexualidade, inclusive do sexo 

não protegido, são os mesmos entre os portadores e os não-portadores (Santos et al., 1998; 

Tunala et al., 2000 APUD PAIVA  et al, 2002 ). Segundo Maksud (2007), esses   estudos que 

abordavam  AIDS e sexualidade,  foram realizados, em sua maioria ,por médicos e 

epidemiologistas, que se detinham sobre o comportamento e as práticas sexuais, a partir da 

noção de risco no sentido epidemiológico do termo. Nestes estudos a sexualidade estava 

associada à dimensão comportamental, e as ciências sociais foram à referência metodológica 

utilizada (Loyola, 1994). 

No início do anos 2000, autores como Santos et al (2002)  apontavam que a epidemia 

de Aids no país,   grave problema de saúde pública, mudava seu perfil epidemiológico: casos 

notificados em indivíduos do sexo masculino ainda eram maiores, mas a  velocidade de 

crescimento da epidemia já era, como em outros países,  muito maior entre mulheres do que 

entre homens.  E dados publicados nesse ano pelo Ministério da Saúde davam conta que , 

entre homens, no período 1994 a 1998, um percentual de crescimento de 7,6% das 

notificações para  contaminação pelo vírus HIV foi observado. Já  o número de casos 

notificados em mulheres crescera alarmantes  71%,cerca de nove vezes mais que o observado 

entre os homens (BRASIL, 2000. p. 5). 

 Já para o Grupo Pela Vidda (2004) o crescimento do número de mulheres infectadas 

pelo HIV crescia no Brasil desde a década de 1980, ou seja, desde o início da epidemia.  

 No Boletim Epidemiológico de Aids publicado pelo Ministério da Saúde em 2004,  

encontramos os seguintes dados: 

 

 

As análises nos permitem afirmar então que a epidemia de aids no Brasil encontra-

se em patamares elevados, tendo atingido, em 2003, 18,4 casos por 100 mil 

habitantes. Observa-se entre os homens, uma tendência de estabilização. Neste 
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grupo populacional foi registrada, em 2003, uma taxa de 22,8 casos por 100 mil 

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

observa-se ainda o crescimento da epidemia em mulheres, com maior taxa de 

incidência observada em 2003: 14,1 casos por 100 mil mulheres ( BRASIL, 2004. 

p.6) 

 

 

Cabe contextualizar, com  dados também do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), 

com a informação que, à essa época,  a população brasileira era composta, de 50,77% por 

mulheres. Deste total, 65% são representados por mulheres em idade reprodutiva (10 a 49 

anos de idade). 

O Boletim Epidemiológicos do Ministério da Saúde de 2006 (BRASIL,2006) trazia as 

informações que, do total de casos notificados 67,2% foram entre pessoas do  sexo masculino 

(290.917 casos) e 32,8% entre pessoas do sexo  feminino (142.138 casos). Outros dados 

divulgados>  em 2003, a taxa de incidência fora de 25,4 por 100.000 hab. entre homens e 16,1 

por 100.000 hab. entre mulheres. A razão de sexos vinha diminuindo sistematicamente, 

passando de 15,1 homens por mulher em 1986, para 1,5 homens por mulher em 2005. O 

maior número de casos encontrava-se na faixa etária dos 20 aos 49 anos, representando 85,9% 

dos casos masculinos e 81,5% dos casos femininos. 

Mas uma vez pode ser observada a feminização da epidemia quando nos deparamos 

com o dado estatístico de 1,5 homens para cada mulher no ano de 2005. 

Uma publicação do Ministério da saúde nos mostra que de 1980 a junho de 2008 

foram identificados 506.499 casos de Aids no Brasil.  Destes, 333.485 casos de aids no sexo 

masculino e 172.995 no sexo feminino. Pode-se observar que a razão de sexo (M:F) no Brasil 

vem diminuindo ao longo da série histórica, passando de 15,1:1 em 1986 para 1,5:1 em 2006. 

(BRASIL, 2008). 

Vargas (2007) observa que, desde o primeiro caso de Aids diagnosticado em 1981, até 

1986, somente 5% eram de mulheres. No período de janeiro de 1980 a junho de 2006, o 

número de casos de Aids acumulados chegou a 433.055; destes, 142.138 foram 

diagnosticados em mulheres, o que equivalia a 32,8% do total (BRASIL, 2007). Nota-se um 

aumento de 27,8% dos casos de Aids entre mulheres, num período de 25 anos.  

Segundo Remien (2002) in MAKSUD (2007.p.38) existe um aumento cada vez maior 

do número de casais sorodiscordantes. Para este autor, os motivos para o crescimento podem 

ser explicados devido à melhoria da qualidade de vida conseguida com o uso das medicações 

antirretrovirais. Sendo assim as pessoas começaram a buscar relacionamentos e relações 

sexuais. Este autor também relata que os soronegativos teriam mais acesso a informações 
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sobre a doença e eficácia de medicamentos, engajando-se, conscientemente, em 

relacionamentos com pessoas soropositivas. No tema sorodiscordância, segundo o autor,  quando a  

abordagem for a respeito   do   potencial risco de transmissão da doença,   a tendência é de  enfatizar 

as óticas da medicina, da psicologia e da saúde pública nos estudos. 

Devido à feminização do HIV e o aumento dos casais sorodiscordantes para esta 

doença, pode-se afirmar que mulheres soropositivas se unam a homens soronegativos e vice-

versa. Desta forma, estes casais, mantendo uma vida sexual ativa podem desejar ter filhos. 

Segundo a Constituição Brasileira de 1988, no que tange a saúde reprodutiva, este é um 

direito básico do ser humano. O indivíduo tem o direito à integridade social, física e psíquica. 

Pode escolher o seu parceiro ou parceira e com eles ter filhos exercendo o seu direito também 

à sexualidade. (ABIA, 2004). 

Torna-se importante neste momento trazer alguns conceitos. Os Direitos Humanos são 

direitos fundamentais da pessoa humana. Entre eles estão o direito à vida, à alimentação, à 

saúde, à moradia, à educação, o direito ao afeto e à livre expressão da sexualidade estão entre 

os Direitos Humanos fundamentais. (BRASIL, 2006, p.5) 

Dentro dos direitos humanos nos deparamos com os direitos reprodutivos que são 

definidos pelo direito das pessoas de decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou 

não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas.  Direito a 

informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. (BRASIL, 2006 p.4) 

Os direitos reprodutivos estão diretamente relacionados com os direitos sexuais que 

podem ser definidos como o direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem 

violência, discriminações e imposições e com respeito pleno pelo corpo do (a) parceiro (a). 

(BRASIL, 2006 p.4) 

A partir destes conceitos trona-se claro que é direito do casal escolher ou não querer 

um filho e é responsabilidade do estado garantir a educação e o planejamento familiar para 

estes casais a fim de que o risco para o casal e para o bebê seja diminuído.  

Segundo Finkler, devido a dificuldade de tornar possível o sexo com o uso do 

preservativo em relacionamento estáveis, principalmente pelo aumento do número de pessoas 

infectadas em relacionamentos heterossexuais, faz-se mister que se desenvolva estudos 

privilegiando o relacionamento conjugal. (FINKLER, 2003). 

O risco de transmissão sexual pelo HIV em casais de sexos distintos e 

sorodiscordantes é reduzido quando o portador do vírus faz uso da terapia antirretroviral e tem 

carga viral indetectável no sangue. 
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Desta forma, é de suma importância que existam profissionais qualificados para 

atenderem a estas pessoas que necessitam de informações para evitar riscos de contaminação 

do parceiro e do feto através da transmissão vertical. Existem técnicas que podem ser 

utilizadas para que este casal realize o desejo da reprodução. Estas técnicas são orientadas de 

acordo com cada casal, observando quem é o soropositivo, a mulher ou o homem. Para que 

esta orientação possa ser feita é importante conhecer o cliente e seus anseios, manter um 

vínculo com os mesmos.  

 

1.1.5 Relevância 

 

Este estudo é de grande relevância para a sociedade e para a academia uma vez que ao 

realizar o estado da arte pudemos observar que existem poucos artigos que trabalham a 

temática que aqui propomos. 

No momento que iniciamos a busca pudemos constatar que a palavra sorodiscordância 

não é um descritor, então a busca foi realizada através das palavras casais sorodiscordantes 

para o HIV, o operador boleeano AND e a palavra reprodução na biblioteca virtual de saúde 

onde foram encontrados 03 artigos e uma monografia sendo 01 dos artigos o mesmo 

encontrado na base de dados PubMed e os outros 03 não estão disponíveis para acesso. Então 

na busca por descritores aproximados a temática, com a intenção de encontrar mais textos 

para a pesquisa usamos os descritores soronegatividade para HIV, soropositividade para HIV 

AND reprodução. Desta vez foram encontrados, 05 artigos dos quais apenas 01 estava 

completo. 

Realizando a busca na Pubmed, com as palavras “HIV serodiscordant couples AND 

reproduction”, a tradução para o inglês do que foi pesquisado na BVS, foram encontrados 26 

artigos  dos quais estavam disponíveis na íntegra 13 artigos que foram publicados nos últimos 

05 anos. Através de uma leitura dinâmica dos resumos selecionamos 05 artigos e então ao lê-

los na integra observei que 04 deles falam de técnicas de reprodução enquanto e 01 fala de 

aconselhamento reprodutivo para casais sorodiscordantes. Continuando a busca, 

acrescentamos a palavra desaire, fazendo então a busca com as seguintes palavras “HIV 

serodiscordant couples AND  desire to reproduction” Dos 15 artigos encontrados, 12 estavam 

disponíveis para consulta e destes, apenas 05 estão na integra.   A grande maioria dos artigos 

fala de técnicas de reprodução para casais, citando os sorodiscordantes.  

Fazendo uma busca mais detalhada dos artigos nos 05 últimos anos que estão 

disponíveis, apenas um aparece para a consulta, artigo este de 2011 “Life after HIV: 



21 

 

examination of HIV serodiscordant couples' desire to conceive through 

assisted reproduction”. Neste estudo foi abordado o desejo de fertilidade de 143 casais 

sorodiscordantes do Nordeste dos EUA, onde apenas o homem era soropositivo para o HIV. 

Os mesmos responderam questionários durante a consulta para a reprodução assistida e estes 

dados foram coletados por 07 anos e analisados retrospectivamente. 

No que se refere aos outros artigos encontrados, um dos artigos fala da concepção 

natural, interrogando se esta é uma opção válida para os casais sorodiscordantes que desejam 

ter filhos; O segundo artigo fala sobre a profilaxia pré-exposição para a redução do risco de 

transmissão do HIV para casais sorodiscordantes que desejam ter filhos; O terceiro artigo tem 

como objetivo avaliar as intenções de fertilidade e uso de preservativo entre pessoas positivas; 

o quarto artigo fala de reprodução assistida para esses casais e o quinto artigo trás as opções 

de reprodução para a população de baixa renda da Nigéria. Em virtude do exposto, pudemos 

observar que são parcos os trabalhos que falam do desejo destes casais de terem filhos. Por 

isso este estudo é de grande relevância, uma vez que dará voz ao casal para que este expresse 

seus sentimentos e desejos. 
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Desenho da Suelen  

Presságio 

O AMOR, quando se revela, 

 Não se sabe revelar. 

 Sabe bem olhar p'ra ela, 

 Mas não lhe sabe falar. 

 Quem quer dizer o que sente 

 Não sabe o que há de dizer. 

 Fala: parece que mente... 

 Cala: parece esquecer... 

Ah, mas se ela adivinhasse, 

 Se pudesse ouvir o olhar,  

 E se um olhar lhe bastasse 

 P'ra saber que a estão a amar!  

Mas quem sente muito, cala; 

 Quem quer dizer quanto sente 

 Fica sem alma nem fala, 

 Fica só, inteiramente!  

 Mas se isto puder contar-lhe 

 O que não lhe ouso contar, 

 Já não terei que falar-lhe 

 Porque lhe estou a falar... 

(Fernando Pessoa) 
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICO-SOCIO- EPIDEMIOLÓGICOS DO HIV/ AIDS 

 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) que tem como agente etiológico o 

HIV (vírus da imunodeficiência humana) foi descoberta na década de 80, mais precisamente 

em 1981, nos Estados Unidos da América. Trazendo uma nova realidade até então 

desconhecida  

Após a descoberta de seus danos à saúde, os órgãos governamentais e a comunidade 

científica começaram a agir, em busca de maiores conhecimentos sobre o seu modo de 

transmissão, mecanismo de ação, causa e as consequências. Houve uma grande comoção 

social, política e econômica já que muitas pessoas estavam morrendo de maneira degradante.  

Nesta época, a sociedade norte-americana vivia uma revolução no que concerne aos 

limites e restrições impostas quando o assunto era sexualidade.  

A sociedade àquela época, a mais de 40 anos vivia um movimento revolucionário de 

liberdade, inclusive no que diz respeito a sexualidade. A juventude tinha o interesse de 

derrubar tabus e preconceitos incluindo a luta das mulheres: queima de sutiãs em praça 

pública, direito a concepção e contracepção, aborto e ao relacionamento gay. 

Junto com a liberdade sexual e a possibilidade de manifestar o amor, seja este entre 

pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo, surge a informação dos primeiros casos da 

doença. Esta ocorreu em homossexuais. Segundo Almeida (2004), o caso da notificação de 

cinco jovens , todos residentes em Los Angeles, que apresentavam  quadro nunca antes visto, 

pois encerrava a conjugação de  quadros clinicos com  diagnósticos laboratoriais de certeza 

para duas doenças infecto-parasitárias consideradas, mesmo em separado, raríssimas ( 

pneumonia por Pneumocysti carinii e encefalopatia por citomegalovírus),  leucogramas 

sugestivos de comprometimento imune e  lesões de pele compatíveis com um quadro 

oncológico denominado Sarcoma de Kaposi. Todos esses fatores convergiam para a 

inferência de que se tratava de uma doença, uma síndrome ainda não classificada, de etiologia 

provavelmente infecciosa e transmissível (ALMEIDA 2004, p.12) 

Novos casos foram sendo notificados, sempre com a informação que acometia 

homossexuais. É possível que esta informação tenha sido deturpada, a fim de culpar a 

sociedade por tal movimento. Essa afirmação se fundamenta na ocorrência de casos, que 

demoraram a ser diagnosticados e informados,  entre pacientes portadores de doenças 

hematológicas que necessitavam de hemotransfusões de rotina.   Assim a doença emergente e 
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assustadora foi nomeada Gay Related Immune Deficiency (GRID) – Imunodeficiência ligada 

aos homossexuais, ou Peste Gay, fazendo uma relação com os homossexuais do sexo 

masculino.  Posteriormente, a certeza de que a epidemia se propagava  em pacientes que 

foram submetidos à hemotransfusões fez com que a doença então passasse a ser entendida 

como um castigo de Deus, principalmente pela sua forma de transmissão: sexo e sangue. 

Posteriormente, a doença foi denominada "AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

nas línguas anglo-saxônicas e SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Humana) nas línguas 

neolatinas." (ALMEIDA, 2004 p. 13 apud RISCADO, 2000, p.33). 

 

 

Essas imagens da AIDS, partindo-se do ponto de vista da construção do fenômeno 

social da doença, estavam edificadas, e a doença já era um dos elementos da vida 

cotidiana das pessoas, cujas construções estavam cristalizadas fixas e balizava as 

relações sociais que se instauram a seu respeito (HERZLICH e PIERRET, 1992 

APUD ALMEIDA, 2004) .  

 

 

Naquela época, a epidemia da AIDS provocava enormes emoções como o medo o 

pavor de contágio. Os indivíduos buscavam comparação desta com outras patologias 

infecciosas conhecidas, como a sífilis, doença vista como repulsiva por ser sexualmente 

transmissível. O conhecimento sobre a doença foi ocorrendo pela sociedade junto com os 

médicos e cientistas que sabiam até aquele momento que a doença afetava o sistema 

imunológico e por isso rapidamente levava a morte. 

No início da epidemia a doença recebia o nome de peste “gay”. Os mais atingidos por 

esta doença foram os homossexuais e bissexuais com bom nível de escolaridade.  

A princípio, a AIDS estava diretamente relacionada aos “grupos de risco”, que àquela 

época as autoridades sanitárias definiam como os homossexuais e depois, dependentes 

químicos, prostitutas, e hemofílicos que habitavam os grandes centros urbanos. Por 

consequência, as pessoas acreditavam que, não estando inseridas nestes grupos, estariam a 

salvo desse problema de saúde, além de reforçar o preconceito contra essas pessoas 

(SCHERER, 2006) 

 Além de toda a segregação e estigmatização que estes grupos sofriam e ainda sofrem 

pela sociedade, ainda tinham que carregar o fardo de serem os disseminadores desta doença 

que também marginalizava e estigmatizava todos os que eram acometidos por ela. Além 

disso, como as pessoas já tinham em mente que apenas os que constavam no considerado 

“grupo de risco” contraíam a doença e que esta era um castigo de Deus devido ao modo de 

viver destas pessoas, as outras, que não estavam inseridas neste grupo, se consideravam 
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“imunes” à infecção. E este modo de pensar vem reforçar os estereótipos e pré-conceitos, 

negando assim, os riscos de contaminação através das relações heterossexuais. 

Com o passar dos anos, o perfil das pessoas infectadas pelo HIV sofreu uma 

transformação, mostrando que qualquer indivíduo tinha a possibilidade de contraí-lo e 

adquirir a doença: a epidemia se disseminou para as pessoas independentemente de classes, 

raças e sexo (SCHERER, 2006). 

No Brasil, Ao longo do período de 1980 a junho de 2008, observa-se tendência ao 

crescimento proporcional da subcategoria de exposição heterossexual, estabilização entre 

homo/ bissexuais e redução entre os usuários de drogas injetáveis. (BRASIL, 2008). 

 

 

Os primeiros casos diagnosticados de AIDS no Brasil surgiram nos anos 1980 e, até 

a metade daquela década, ficaram restritos aos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro. A partir daí, observou-se a disseminação da doença para outras regiões do 

país, ocorrendo, porém, maior concentração de casos nas regiões Sudeste e Sul - as 

mais desenvolvidas. (GODOY,2013 p.7) 

 

 

 Atualmente, acentua-se o aumento dos casos devido à transmissão heterossexual, 

notadamente entre mulheres, e com escolaridade até o primeiro grau. 

  

 

De 1980 a junho de 2011, no Brasil, foram notificados 608.230 casos de aids. Em 

2010 foram notificados 34.218 novos casos, com taxa de incidência nacional de 

17,9/100.000 habitantes e razão de sexo de 1,7 novos casos em homens para cada 

caso em mulheres. Ao longo dos últimos 12 anos observa-se uma estabilização da 

taxa de incidência no Brasil, mas segundo as regiões a taxa diminuiu na Região 

Sudeste e aumentou nas demais regiões. No que se refere aos menores de cinco 

anos, no Brasil, foram notificados 14.127 casos de aids em menores de cinco anos.  

Em 2010 foram notificados 482 novos casos, com taxa de incidência de 3,5/100.000 

habitantes. Segundo as regiões a incidência aumentou no Norte e Nordeste, e 

diminuiu nas demais regiões. No que tange às gestantes, em 2010 foram notificados 

no Brasil 5.666 casos de HIV em gestantes, com taxa de detecção de 2,0 casos por 

1.000 nascidos vivos. Em 2010, a única região com uma taxa de detecção de HIV 

em gestantes superior à média nacional foi a Região Sul com 4,8 casos por 1.000 

nascidos vivos. (BRASIL, 2011 p.9) 

 

 

Como pode-se observar a razão entre sexo masculino e feminino vem diminuindo ao 

longo dos anos. Em 1985, para cada 26 casos entre homens havia um caso entre mulher. Em 

2010, essa relação é de 1,7 homens para cada caso em mulheres. 

Após ser enquadrado em grupos de risco específicos, o vírus se disseminou até que os 

“alvos” se transformaram e hoje, os mais vulneráveis são os mais pobres, os negros, os 

marginalizados e a população feminina, que na maioria das vezes possui parceiro único, baixa 
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renda e pouca escolaridade. Esta mudança da epidemiologia da doença pode ser interpretada 

como a pauperização da epidemia, devido à vulnerabilidade destes a realidade social. 

Segundo Vargas (2007), o aumento da AIDS, no final da década de 80, entre a 

população feminina no Brasil, veio agravar ainda mais a situação de saúde já bastante 

precária, principalmente, no que tange à sexualidade e reprodução. 

 

 

Desde o surgimento de seus primeiros casos, no Brasil, no início da década de 1980, 

a epidemia do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), sofreram uma série de transformações em suas 

diversas dimensões. Passou-se de uma doença concentrada em metrópoles, 

predominantemente masculina, que atingia, em sua maioria, indivíduos com práticas 

sexuais homossexuais e hemofílicos, para um agravo com maior incidência sobre 

sujeitos com práticas sexuais heterossexuais, distribuição em quase todo o território 

nacional, progressiva redução da relação masculino/feminino, aumento entre pessoas 

com 50 anos ou mais e maior participação de grupos empobrecidos, com menor 

escolaridade e qualificação profissional ( COSTA ,2013 p.104-105) 

 

 

Em virtude da história e epidemiologia do HIV/AIDS ter mudado o seu rumo e estar 

acometendo as mulheres em idade fértil das classes mais desprivilegiadas da sociedade, é 

inevitável falar sobre gênero e vulnerabilidade feminina.  

 

2.2 GÊNERO, VULNERABILIDADE E HIV/AIDS 

 

Devido à mudança no curso da epidemiologia do HIV/AIDS desde a sua descoberta na 

década de 80 até hoje, faz-se mister estudar e entender o porquê isto aconteceu e quem são 

essas pessoas. Por isso é de suma importância conhecer o significado da palavra 

vulnerabilidade para então entender como se deu esse processo de mudança social da doença.  

 

 

O termo vulnerabilidade designava originalmente grupos ou indivíduos fragilizados, 

jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou garantia de seus direitos de 

cidadania. A aplicação do conceito de vulnerabilidade especificamente à saúde pode 

ser considerado o resultado do processo de progressivas interseções entre a 

militância frente à epidemia da AIDS e o movimento dos Direitos Humanos 

(FERACIN, 2002, p. 53). 

 

 

Através deste conceito torna-se possível compreender porque a mulher, principalmente 

a pobre e de baixa renda encontra-se vulnerável à infecção. Faz apenas 76 anos que a primeira 

mulher brasileira pode votar e exercer o seu direito de cidadã. Pode-se perceber que a 

vulnerabilidade feminina está diretamente relacionada a uma questão de gênero. 
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 Segundo Vilella (1999) apud Feracin (2002, p. 57) a existência de uma mulher 

“frágil, circunscrita ao mundo doméstico e à criação de filhos, exigia a existência de um 

homem forte e trabalhador para sustentar a família”.  

 

 

Portanto, (o termo) empoderamento nos sugere que é preciso que as mulheres 

reconheçam que estas são formas de se exercer e adquirir poder, e com isso 

alcançar “liberdade”. Liberdade para decidir, opinar, participar – enfim, liberdade 

para assumir posturas e condutas que porventura vão de encontro à sociedade em 

que vivem, e que só através do empoderamento é que poderão ganhar poder e 

espaço, a fim de reduzir as diferenças sociais criadas ao longo da história. 

(VARGAS, 2007 p.52) 

 

 

 Mormente, além de toda a questão de gênero que deixa a mulher mais suscetível à 

infecção, pode-se destacar a vulnerabilidade biológica desta em contrair o vírus. Isso porque 

segundo Magalhães, (1998) a mucosa vaginal não se comporta como uma túnica de proteção 

impermeabilizadora, mas sim, possibilitando o fluxo bidirecional. Ainda segundo o ponto de 

vista biológico a superfície da mucosa vaginal exposta ao sêmen que é liberado em forma de 

jato e se difunde no líquido vaginal facilita a contaminação da mulher.  (ABIA, 2001, p. 11). 

A maneira como as pessoas vivem seu corpo é próprio dela e da coletividade na qual 

está inserida, já a doença, é conhecida em ambas as nações, em qualquer sociedade, (SARTI , 

2010) 

No que se refere aos casais com sorologias distintas,  
 

 

O impacto da soro positividade nas relações heterossexuais, especialmente sobre a 

conjugalidade e a sexualidade dos casais, dá-se de modo diferenciado nas trajetórias 

individuais, segundo o gênero. O pertencimento social certamente influencia o 

modo de recebimento da soropositividade, seja da própria ou a do parceiro. A 

gramática do gênero impõe-se, com relativa preeminência, sobre outros fatores. ( 

MAKSUD, 2007p.41) 

 

 

2.3 CONJUGALIDADE, CASAIS SORODISCORDANTES E O DESEJO DE 

REPRODUÇÃO 

 

O conceito de conjugalidade é amplo, abrindo para diferentes possibilidades e 

interpretações, diferentes formas de casais, diferentes arranjos conjugais. Porém, aqui neste 

estudo, por ser uma dissertação de mestrado, nos limitamos aos casais heterossexuais, com a 

finalidade única de facilitar a pesquisa para a obtenção dos objetivos propostos. Vale ressaltar, 

que uma pesquisa mais ampla e de desejo deste pesquisador que pretende realizá-la 

posteriormente. 
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No que se refere a este estudo, mesmo sendo o foco mais importante a condição de 

sorodiscordância e o desejo de reprodução dos casais que vivem neste contexto , faz-se mister 

contextualizar a sorodiscordância e o conceito de casal e conjugalidade, que serão 

mencionados a todo momento durante a leitura desta dissertação. 

O termo conjugalidade no que se refere à sorodiscordância abrange distintos arranjos 

conjugais e sexuais e urgência da reflexão sobre formas de prevenção e a utilização do 

preservativo nas relações sexuais dos casais. (FERNANDES, 2013,p. 8). 

 Dissertar sobre os temas sorodiscordância e conjugalidade tem sido um desafio, já que 

existem conflitos internos e estigmas sobre o sexo, a contaminação pelo vírus e sobre a 

parceria entre pessoas com sorologias distintas. Além disso, as formas de paridade vêm sendo 

acrescidas de novos modelos com o decorrer dos anos e com isso, definir o que venha ser 

casal na atualidade requer que se tenha vários conceitos, para que nenhuma forma de 

conjugalidade fique à parte da sociedade. 

     

 

 

                       

   

 

 

 
Esquema de representação de conjugalidade. Elaboração da autora 

 

 

 

Neste esquema, podemos observar que a conjugalidade pode ser vivida por casais 

homosexuais e heterosexuais. Então, mesmo quando o dicionário trás como conceito de casal 

a união de um homem com uma mulher ou de um macho com uma fêmea, podemos ainda 

Relacionamento 

aberto 

Moram 

juntos 

ou não 

moram 

juntos 

Namorados 

 

Casados 
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acrescer deste conceito a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Estas pessoas, unidas pelo 

sentimento e desejo de estarem juntas podem ou não ser casadas, viver juntas ou ainda em 

casas separadas, serem namorados ou possuírem um relacionamento aberto, contudo vivem a 

essência da palavra conjugalidade em quaisquer dos modelos supracitados. Por isso o termo 

casal neste trabalho, não faz referência ao casal formal, segundo a definição do dicionário, 

mas qualquer forma de compromisso ou arranjo conjugal. 

 O uso do termo conjugalidade vem sendo bastante utilizado desde a década de 1990, 

contudo esta palavra não existe em português. Foi realizada uma busca nos dicionários e 

realmente não foi encontrada a palavra conjugalidade.  

Entretanto, para Heilborn conjugalidade é:  
 

 

“uma relação social que se institui em um par, admitindo o caráter de uma opção por 

uma determinada gestão da sexualidade”. Considera conjugalidade as relações 

sociais que conformam um “estilo de vida fundado em uma dependência mútua e em 

uma dada modalidade de arranjo cotidiano, mais do que propriamente doméstico, 

considerando-se que a coabitação não é regra necessária”. Portanto, o que Heilborn 

examina é a dinâmica internado casal: “os roteiros de formação dos casais, a 

natureza da rotina, a configuração de conflitos, os rituais de confirmação da unidade 

conjugal” (Heilborn, 2004:12). 

 

 

A palavra casal trazida no estudo denota a forma de olhar e entender o mundo, não 

sendo pautadas em contratos formais como o casamento por exemplo. Depois conceituar em 

qual contexto social este trabalho foi desenvolvido, vale conceituar e explicar a principal 

palavra e a mais utilizada neste estudo, a sorodiscordância. 

Com a mudança no perfil epidemiológico do HIV/AIDS, é cada vez mais comum 

encontrar casais com sorologias diferentes para tal vírus. Apesar da AIDS ser uma doença 

sem cura, os avanços científicos referentes ao tratamento medicamentoso com a terapia 

antirretroviral trouxeram muitos benefícios, aumentando a expectativa de vida e 

transformando esta doença em uma enfermidade crônica.  

Torna-se importante neste momento definir o termo sorodiscordância, que será 

utilizado muitas vezes durante este trabalho. Segundo Abia (2004 p. 9), As relações 

heterossexuais ou homossexuais em que um dos parceiros vive com HIV/AIDS e o outro não 

têm sido chamadas de várias maneiras: sorodiscordância: sorodivergência, sorodiferença ou 

parcerias com sorologias distintas. De acordo com Polejack (2001), na literatura nacional e 

internacional o uso do termo sorodiscordante é largamente utilizado para designar casais 

heterossexuais ou homossexuais, nos quais um dos parceiros é portador do HIV/AIDS e o 

outro não. 
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O termo sorodiscordância ao lado de outros como sorodivergência e sorodiferença, 

vem sendo utilizado desde meados da década de 1990 na literatura biomédica norte-americana 

e, com menor freqüência, na francesa. (MAKSUD, 2009 p. 353) 

Esses casais com sorologias distintas possuem características próprias que merecem 

atenção por parte dos profissionais de saúde. O HIV/AIDS tem sido um tema bastante 

estudado, contudo a sorodiscordância para este vírus ainda é algo pouco abordado e que 

merece destaque já que é um público que vem crescendo com a cronicidade da doença.  

Vale ressaltar que através do uso dos medicamentos antirretrovirais, a expectativa 

destes pacientes tem aumentado ao longo dos anos tornando possível o planejamento de suas 

vidas a médio e longo prazo. Desta forma, é comum que homens e mulheres portadores do 

vírus desejem ter filhos.  Contudo, existem barreiras sociais como o preconceito, mormente 

dos profissionais que atendem esta população.. Esses desafios referentes à manutenção da 

vida sexual e afetiva e o enfrentamento da prevenção sexual do HIV até mesmo para a 

reprodução é um tema pouco abordado e que deve ser discutido para melhor compreensão. 

Ações educativas são de suma importância para esta clientela em busca do sexo com 

segurança e da reprodução, mormente segura para o trinômio: mãe/pai/bebê. 

Alguns autores (Reis & Gir, 2005; Vernazza, Holander, Semprini, Anderson, & Duerr, 

2006) relatam que em casais sorodiscordantes a vontade de ter filhos e a vida sexual são 

afetadas pelo risco iminente de infecção pelo parceiro e do futuro bebê (GONÇALVES et al, 

2009).  

Segundo o mesmo autor, uma mulher infectada e seus bebês podem sofrer risco em 

caso de reprodução e tudo isso deve ser explicado ao casal quando que  toma esta decisão. 

 

 

De acordo com Gonçalves et al (2009 p. 225) ainda assim, a maternidade/ 

paternidade na presença do HIV parece envolver importantes sobrecargas 

emocionais e conflitos psicossociais (Carvalho & Piccinini, 2006; Sandelowski & 

Barroso, 2003; Sherr & Barry, 2004). Mesmo diante dessas constatações, parece 

existir um silêncio frente às questões psicológicas e sociais associadas a uma 

gestação no contexto do HIV/AIDS, e o discurso dos serviços de saúde segue ainda 

centralizado muitas vezes em questões como tratamento clínico e uso de 

preservativo (Dias, Duque, & Silva, 2003). 

 

 

No que se refere ao ponto de vista biológico, a revisão de literatura realizada por 

Gonçalves et al (2009) relata que a gravidez não interfere no adoecimento das mulheres 

soropositivas, entretanto a presença do HIV pode levar ao aborto espontâneo e problemas de 

endométrio após um ano de nascimento do bebê. Na áfrica e na Ásia foi encontrada relação 

entre HIV/AIDS e mortalidade materna. Isto se deve a complicações obstétricas como 
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hemorragias pós-parto, aparecimento de doenças oportunistas como tuberculose e pneumonia 

além das complicações no que se refere ao acesso das mulheres e crianças no uso do 

antirretroviral. (GONÇALVES et al, 2009) 

Além das complicações maternas, devemos destacar o risco de infecção do bebê 

através da transmissão vertical. Mesmo com índices muito baixos de contaminação do bebê 

que no Brasil (Brasil, 2006) varia de zero a 2% quando tomadas todas as medidas preventivas, 

este risco existe e permeia a mente dos casais que pretendem ter um filho. 

Gonçalves et al (2009 p. 225) faz uma comparação do HIV com outras patologias que 

também podem trazer risco a saúde da mulher e do bebê: 

 

 

Na ocorrência de eclampsia prévia, por exemplo, o risco de mortalidade fetal pode 

chegar a 4,7% (Martins-Costa & Ramos, 2001). As complicações maternas e fetais 

associadas à diabetemelitus podem chegar a 4% (Oppermann & Reichelt, 2001), 

sendo que o bebê pode sofrer de malformações congênitas, síndrome da angústia 

respiratória do recém nascido, macrossomia fetal, entre outras complicações. Já a 

transmissão materno-infantil dos vírus HTL V-I, embora com baixa prevalência no 

Brasil, representa uma grande proporção de casos de formas agressivas de leucemia 

das células T em adultos e outras doenças graves em adultos e crianças 

(Bittencourt, 1998). 

 

 

O que podemos observar é que muitas vezes a estigmatização da doença e o 

preconceito levam a valorização da infecção pelo HIV/AIDS em detrimento de outras 

patologias durante a gestação. Desta forma a não indicação da gestação passa a ser não só 

técnica como também moral. Esses pensamentos e sentimentos podem permear não só a 

mente dos pacientes como também dos profissionais que os assistem. (MAKSUD, 2003 

APUD GONÇALVES, 2009 p.225-226). 

Desta forma é de suma importância que o profissional seja capacitado para conviver 

com os anseios dos portadores de HIV, além de conhecer as técnicas de reprodução que 

devem ser indicadas em cada caso de sorodiscordância. 

 

2.3.1 Técnicas de reprodução para casais sorodiscordantes 

 

Com o advento dos antirretrovirais, podemos dizer que houve uma melhora na 

qualidade de vida das pessoas que vivem com o HIV. 

Além disso, pode ser observado no Brasil um cenário epidemiológico no qual 

aproximadamente 80% das pessoas com aids estão em idade reprodutiva. Em 2008, cerca de 
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três mil mulheres que sabiam que portavam o vírus HIV engravidaram, sendo que apenas uma 

parcela delas estava sob terapia antirretroviral. (BRASIL, 2008p. 13) 

Desta forma torna-se necessário o acesso universal e igualitário dos portadores de HIV 

ao tratamento e a educação em saúde a fim de reduzir a índices muito baixos de contaminação 

no quase refere à transmissão vertical, além da transmissão para o parceiro (a) soronegativo 

(a), já que a maior prevalência do HIV encontra-se na faixa etária reprodutiva. 

 

 

Desde 2008, as Recomendações para terapia antirretroviral em adultos infectados 

pelo HIV estabelecem que o desejo de paternidade e maternidade deve ser abordado 

nas consultas iniciais das pessoas com infecção por HIV. Já as Recomendações para 

profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia antirretroviral em gestantes - 

2010propõem que “o desejo de ter filhos deve ser discutido nos atendimentos, 

visando proporcionar as pessoas informações sobre as formas mais seguras de 

concepção e sobre os cuidados necessários durante a gestação, o parto e o puerpério” 

e que “o planejamento familiar e um direito sexual e reprodutivo”, assegurando a 

livre decisão da pessoa sobre ter ou não ter filhos. (BRASIL, 2008p. 14) 

 

 

Vale ressaltar que os profissionais de saúde devem durante a consulta de 

aconselhamento falar sobre o tema reprodução, independente do questionamento do paciente 

sobre o mesmo. O profissional deve fornecer recomendações para minorar o risco de 

transmissão sexual e vertical do HIV, entretanto não deve desencorajar o cliente ou o casal no 

que tange a reprodução. 

Alguns estudos relatam que é reduzido a transmissão sexual do vírus em casais 

sorodiscordantes que fazem uso de antirretrovirais. 

Diversos estudos indicaram a relação entre a carga viral sanguínea e do sêmen. Em 

uma coorte de 145 pacientes em tratamento, que apresentavam carga viral não detectável (<40 

copias) no sangue, apenas 5% (n=7) tinham carga viral detectável no sêmen. ( BRASIL, 2010 

p.17). 

De acordo com o protocolo de saúde sexual e reprodutiva de mulheres vivendo com 

HIV/Aids de 2006, publicado pela Organização Mundial de Saúde,  

 

 

Mulheres soropositivas que tenham um parceiro soronegativo o protocolo 

recomenda auto inseminação durante o período fértil da mulher como estratégia para 

redução do risco de transmissão sexual. Quando o homem for soropositivo e a 

parceira soronegativa, o protocolo considera a possibilidade da concepção natural 

planejada durante o periodofertil da mulher, desde que o parceiro esteja em uso de 

TARV, com carga viral indetectável no plasma, e a profilaxia antirretroviral pós-

exposição seja oferecida para a parceira. O mesmo e recomendado para casais 

soroconcordantes, exceção feita a profilaxia pós-exposição sexual. O protocolo 

enfatiza, todavia, que não há risco zero de transmissão sexual no que diz respeito a 

reprodução entre PVHA.(BRASIL,2010p.23) 
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Sobre a transmissão vertical, Brasil, (2008 p.21-22) relata que a taxa de transmissão 

vertical do HIV e de cerca de 30% sem qualquer intervenção. Entretanto, essa taxapode ser 

reduzida para aproximadamente 1%com a implementação de medidas preventivas. 

Durante o atendimento para o casal que deseja ter filhos devem ser considerados 

alguns aspectos como: Idade materna; Historia previa de DST e infecções pélvicas; Etapas do 

planejamento reprodutivo e orientações específicas para cada cenário; Importância do 

acompanhamento da mulher no pré-natal, parto e puerpério; Discussão de outras 

possibilidades, como a adoção ou a decisão de não ter filhos. (BRASIL, 2008) 

Existem algumas técnicas que podem ser utilizadas pelos casais sorodiscordantes. Estas são 

explicadas para o casal e será indicada a melhor técnica de forma individual para cada casal 

de acordo com a anamnese realizada pelo profissional. 

 Entre as técnicas existentes podemos citar o procedimento de reprodução assistida e 

técnicas leves de reprodução como a autoinseminação. Quando o parceiro é soropositivo: 

 

 

A lavagem de esperma, resultando em não detecção vira lno sêmen, associada aos 

demais procedimentos de RHA, e considerada a estratégia que oferece o menor risco 

de transmissão sexual do HIV. Já a auto inseminação e a concepção natural, 

realizadas no período fértil da mulher, com a profilaxia pré e/ou pós-exposição 

sexual da parceira, reduzem, mas não eliminam o risco de transmissão sexual do 

HIV. (BRASIL, 2008 p.35) 

 

 

Quando a mulher é portadora do vírus, o risco de transmissão sexual é menor, mas esta 

deve ser orientada quanto a transmissão vertical e quanto a não amamentação além de um 

adequado acompanhamento pré-natal e planejamento familiar. 

 

 

Na situação de soro discordância com a mulher soropositiva, a auto inseminação e a 

principal estratégia de redução de risco de transmissão sexual para o parceiro 

soronegativo, desde que o parceiro não tenha contato direto com os fluidos genitais 

de sua parceira. Adotando-se essa estratégia, não ha necessidade da realização da 

profilaxia da exposição sexual. A inseminação intrauterina (IIU) também elimina os 

riscos da transmissão sexual e pode ser indicada apos seis tentativas de auto 

inseminação sem sucesso. (BRASIL, 2008 p.39) 
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Desenho do Marcos 

 

 

 

(...) Gosto dos venenos mais lentos! Das bebidas mais fortes! Dos cafés mais 

amargos! E dos delírios mais loucos. Você pode até me empurrar de um penhasco 

que eu vou dizer: E daí, eu adoro voar! Não me deem fórmulas certas, porque eu 

não espero acertar sempre. Não me mostrem o que esperam de mim, porque vou 

seguir meu coração. Não me façam ser quem não sou. Não me convidem a ser 

igual, porque sinceramente sou diferente. Não sei amar pela metade. Não sei 

viver de mentira. Não sei voar de pés no chão. Sou sempre a mesma , mas com 

certeza , não serei a mesma sempre. 

 

(Clarice Lispector) 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO, ABORDAGEM E MÉTODO DO ESTUDO 

 

Para Minayo, (2007) pesquisa é uma atividade primordial das ciências no que se refere 

ao questionamento e construção do que é real. É uma prática teórica de constante busca.  Para 

tentar captar a realidade vivenciada por estes casais sorodiscordantes frente à reprodução e 

compreender um pouco do universo deles através de suas falas e seus anseios, escolhi realizar 

um estudo descritivo dentro de uma abordagem qualitativa. A escolha de uma pesquisa 

qualitativa se deu devido à amplitude e complexidade do estudo no que tange à singularidade 

do mesmo. Pesquisas qualitativas são “aquelas capazes de incorporar a questão do significado 

e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo estas 

últimas tomadas tanto no advento, quanto na sua transformação como construções humanas 

significativas.” ( MINAYO, 2001, p.14). 

Segundo Pope, a pesquisa qualitativa está relacionada com o mundo social e a forma 

como as pessoas veem esse mundo e como vivenciam suas experiências (POPE, 2009). 

A abordagem qualitativa se aplica a este estudo, uma vez que, o pesquisador entra em 

contato com o sujeito do estudo de forma singular, tentando captar do mesmo a subjetividade 

de vida dele, através da sua fala. 

Para  Minayo (2001, p.21-22), a abordagem qualitativa se preocupa: “com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. 

  A pesquisa qualitativa, no que se refere ao nível teórico, não requer a lógica da 

representatividade e de possibilidades de generalização que se baseia na noção estatística de 

amostra. Dado o seu caráter muitas vezes exploratório, a pesquisa qualitativa busca obter um 

entendimento mais aprofundado dos casos analisados. Essa compreensão pode ser verificada em 

diversos autores como Haguette (1992), Minayo, 1999, Goldenberg (2007) e Bertaux (2010). 

Triviños (2000) ressalta que a pesquisa qualitativa é descritiva. Para Denzin (2006) 

envolve ‘o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos: estudo de caso, 

experiência pessoal, introspecção, história de vida, entrevista, artefatos, textos e produções 

culturais, textos observacionais, históricos  interativos e visuais”  , que descrevem momentos 

e significados  corriqueiros  e problemáticos da vida de pessoas. (DENZIN et al. 2006. p.17). 
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Para Daniel Bertaux, não é a lógica da representatividade estatística que rege a passagem 

das observações empíricas às hipóteses sociológicas, mas do raciocínio propriamente sociológico. 

"Na pesquisa de campo, a noção de amostra ‘estaticamente representativa’ não tem nenhum 

sentido; ela é substituída pela ‘construção progressiva da amostra’." (BERTAUX, 2010, p.34).  

O autor destaca ainda que se deve considerar a onipresença da relação de poder na 

sociedade em que vivemos, e que o mundo social que buscamos compreender em uma 

investigação é produto de atividades reguladas e interações de variados números de categorias de 

agentes/atores situados uns em relação aos outros em posições hierárquicas e funcionais 

diferentes. Posições que podem ser caracterizadas por status, por papéis, interesses, recursos, o 

que certamente levará a experiências e visões diferenciadas. No caso da família, por exemplo, 

podemos pensar no papel do pai, da mãe, de um irmão em relação a outro irmão, se mais novo ou 

mais velho, se empregado ou desempregado, etc. Assim, de acordo com Bertaux (2010), é 

exatamente essa variedade de posições e de percepções com possibilidades de entender o mundo 

social dos atores que contribuirá para a construção progressiva de uma amostra, (SILVA, 2013 

p.418) 

Desta forma, decidi adotar como método a história de vida, já que, através deste será 

possível compreender as vivências dos casais sorodiscordantes no que tange ao desejo de 

reprodução. Por isso este método tornará possível estudar sobre a vida dos indivíduos 

conhecendo as suas ações ao longo de sua trajetória. Bertaux, 2010 relata que as narrativas da 

história de vida são únicas, e que não se trata de tentar compreender um indivíduo, mas um 

fragmento da realidade social-histórica: um objeto social.   

 Glat (1989) apud Nunes (2003, p. 36) ressalta que o relato de vida é  a história de uma 

vida ou acontecimento tal qual  quem o vivenciou (ou estão presentemente vivenciando) narra 

ao entrevistador.  Dessa forma , não é necessário a verificação da autenticidade absoluta dos 

fatos pois o   que interessa é o ponto de vista do sujeito. O objetivo desse tipo de estudo é  

apreender e compreender a vida conforme ela é relatada e interpretada pelos próprios autores. 

Bertaux (2005), afirma que um relato de vida se refere a toda a vida de um indivíduo 

desde o seu primeiro dia de vida, incluindo suas origens. Em cada período de sua vida, o 

indivíduo irá relatar apenas o que é relevante para ele. 

Segundo Souza (2006), história de vida teve seu início nos Estados Unidos durante a 

década de 30, sendo visualizada nos estudos de sociólogos, antropólogos, na área de educação 

e enfermagem.  Cita o ano de 1938 como de publicação dos primeiros estudos feitos por feitos 

por Henry Murray, utilizando narrativas de vida com o propósito de compreender o 

desenvolvimento da personalidade humana. Em anos seguintes, estudiosos como Gordon 
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Allport (1942), Erikson (1975), Bertaux (1980), Sarbin e Bruner (1986), desenvolveram 

desenvolvendo pesquisas com o método.  

O verbo contar (narrar) no relato de vida é essencial, porque significa que a elaboração 

discursiva do indivíduo assume uma forma narrativa, desde o momento que uma pessoa conta 

a outra, sendo esta pesquisadora ou não, um evento qualquer de sua experiência de vida. 

(BERTAUX, 2005. p 36) 

No que concerne ao termo História de vida, este é proveniente do vocábulo francês 

“historie”. Já a língua inglesa possui duas formas de descrever este método, são elas: life story 

e life history cada um com significados diferentes.   

De acordo com Daniel Bertaux (1980) apud Barreto, (2008 p.33), o sociólogo 

americano Norman K. Denzim em 1970 propôs então a diferenciação destes dois termos. Para 

Denzim, Life story é a história ou o relato de vida, contado pelas pessoas que a vivenciou 

enquanto Life History é empregada para aprofundar a vida de um indivíduo ou grupo de 

indivíduos. Compreendem além da sua narrativa de vida, vários documentos como 

prontuários, relatos judiciais, testemunhos de parentes, entrevistas com pessoas que conhecem 

o sujeito, entre outros. Life story que pode ser traduzida como “narrativas da vida” eleita para 

a realização desta pesquisa, pois considera apenas o relato dos depoimentos dos sujeitos que 

participam do estudo, sem a necessidade de comprovação de suas falas. O relato desses casais 

será a nossa única fonte de pesquisa. 

Barreto, (2008 p. 32-32) relata que ao utilizar o método História de Vida, devemos 

aprender a respeitar os silêncios prolongados, os olhares que, por vezes, vagueiam na busca de 

uma recordação que, por sua vez, nem sempre é explicitada. O emprego do método, portanto, 

nos permite desenvolver uma escuta mais atenta. Para que o sucesso seja alcançado, é 

necessário que o pesquisador, antes de utilizar o método despoje-se de seus próprios 

preconceitos. 

 

3.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

 

O cenário do estudo foi o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) no ano de 

2013, no ambulatório da Coordenação de Aids (CAIDS/HUAP) que fica localizado no térreo 

do Hospital e tem com característica o atendimento com abordagem multidisciplinar do HIV 

/Aids a pacientes adultos, adolescentes, crianças e idosos.  Falando um pouco da história 

deste hospital universitário, o mesmo foi inaugurado em 15 de janeiro de 1951 com o nome 

de Hospital Municipal Antônio Pedro em homenagem ao clínico-geral Antônio Pedro 
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Pimentel, um dos fundadores da faculdade de medicina da UFF. No início, o hospital recebia 

verbas da Prefeitura de Niterói e das cobranças de serviços médicos prestados. Em 1957, a 

Prefeitura proibiu a cobrança de serviços e sem recursos, o hospital parou de funcionar. 

Em dezembro de 1961, devido a um incêndio no Gran Circus Americano, que vitimou 

400 pessoas, a maioria delas crianças, o hospital reabriu em caráter de emergência. No entanto 

devido a falta de equipamentos, materiais de insumo e dinheiro, o hospital foi desativado em 

pouco menos de um ano após o incêndio. Contudo em 1964, com a mobilização dos 

estudantes de medicina o Hospital Municipal foi cedido pela Prefeitura à Universidade 

Federal Fluminense tornando-se, assim, Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap).  

Hoje o referido hospital é considerado através da hierarquização do SUS como hospital de 

nível terciário e quartenário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento.  

  O HUAP atende a população da Zona Metropolitana II que engloba, além de Niterói, 

as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de 

abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela 

proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população deste. 

 

3.2.1 A história do ambulatório de HIV/ Aids do HUAP 

 

 Segundo Koifman et al, (2008), o atendimento aos pacientes com sorologia positiva 

para o HIV era realizado em três locais distinto do hospital: na enfermaria de doenças infecto-

parasitárias (DIP), nas enfermarias de internação hospitalar e nos ambulatórios, não havendo 

um local de referência para esta clientela, onde uma equipe multidisciplinar pudesse atuar, de 

maneira única e com a devida atenção que estas pessoas merecem. Com a crescente demanda 

desta clientela, em 2001 foi criado uma Coordenação do Programa de Aids no hospital 

(CAIDS). Através do apoio financeiro do ministério da saúde e da estrutura física fornecida 

pela direção do hospital, foi possível a instalação de consultórios médicos, sala de 

atendimentos multiprofissional, recepção e banheiros, bem como o Leito-Dia adulto e Infantil 

(SILVEIRA, 2004). Assim, a Coordenação do Programa de Aids passou a ser um local de 

acolhimento, escuta, educação para a prevenção e a promoção de saúde, além da prestação de 

atendimento multiprofissional. Vale ressaltar que os profissionais que compunham esta 

equipe multidisciplinar, já trabalhavam com pacientes soropositivos. 
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Quando foi criada, a equipe que realizava o atendimento na CAIDS era composta 

pelos seguintes profissionais: um clínico geral (médico, que já atendia os pacientes 

da clínica médica do HUAP); uma enfermeira (que atendia pacientes na emergência, 

no setor de DIP - doenças infecto-parasitárias - e no ambulatório de AIDS 

pediátrica); médica pediatra e psicóloga, ambas acompanhando as crianças; e outra 

psicóloga, para o acompanhamento dos adultos; uma assistente social, uma 

nutricionista e uma cirurgiã-dentista. Outros profissionais de diversos setores do 

HUAP também prestam assistência aos pacientes com HIV/Aids, principalmente 

alguns médicos do DIP, tanto para realizar o acompanhamento de gestantes, quanto 

o atendimento dos pacientes em geral. Diante da discussão com a comunidade 

envolvida (nas reuniões de grupo de convivência) e com os profissionais da equipe 

foi proposta a implementação de um programa de atenção à saúde bucal de 

portadores de HIV/Aids do HUAP. Elaborou-se um plano de ação para ser 

desenvolvido através de diversas ações de intervenção, de acordo com a fase e 

estrutura física e orçamentária disponíveis para suas execuções. A proposta foi 

apresentada à Direção do HUAP, recebendo total apoio institucional e das 

Coordenações Municipal e Estadual do Programa de DST/Aids. O projeto foi 

enviado à Coordenação Nacional do Programa de DST/Aids em 2002, sendo 

aprovado. Assim, a partir da disponibilidade de recurso do projeto, iniciou-se 

intensotrabalho de requisição e aquisição de equipamentos e instrumentais 

necessários para a montagem do serviço (Koifman et al, 2008 p. 334  ). 

 

 

Atualmente a equipe atende individualmente e em grupo, havendo dois grupos no 

momento: um grupo composto pelos responsáveis das crianças portadores e expostas ao HIV 

e o outro grupo chamado grupo sol, onde a maior clientela são os adultos e idosos 

soropositivos. 

Na Coordenação de Aids  estão sendo desenvolvidas várias atividades com os 

pacientes, alunos, a equipe, além de pesquisas científicas.  

 

 

As ações que envolvem diretamente os pacientes são: as propostas educativas 

individuais e coletivas, procedimentos clínicos e pequenas cirurgias odontológicas. 

As discussões em grupo apresentam um resultado muito positivo com relação à 

educação, através de reflexões, questionamentos, construção e reconstrução de 

conceitos, saberes, valores e atitudes. Essas discussões podem ser utilizadas como 

ferramentas para se sensibilizar sobre a importância da saúde integral. (Koifman et 

al, 2008 p.335 ). 

 

 

A quantidade aproximada de pacientes atendidos neste ambulatório é de 

aproximadamente 500 pacientes. Contudo o hospital não atende apenas a demanda de Niterói 

mais também alguns pacientes do município do Rio de Janeiro e de municípios próximos, 

como São Gonçalo, Itaboraí, Magé e Tanguá. Segundos os pacientes atendidos, os mesmo 

relatam inúmeras características positivas do atendimento neste ambulatório, principalmente a 

possibilidade de contar com uma equipe multidisciplinar. 
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3.2.2 O grupo Sol 

 

Neste grupo foi onde comecei a me aproximar dos sujeitos da pesquisa. Participei de 

alguns encontros para fazer uma ambientação com os profissionais do ambulatório e também 

com os pacientes que dele participam. Foi de suma importância para a minha pesquisa e para 

a coleta de dados, participar das reuniões do grupo, podendo me aproximar destes pacientes 

de forma mais neutra e ouvir o relato do dia a dia destas pessoas. Em nenhum momento me 

senti excluída pelo grupo, pelo contrário, me acolheram com muito carinho. Participava dos 

encontros, das conversas, dos lanches, sentindo-me parte deste grupo.  

A ideia do grupo e que os pacientes possam trocar experiências do cotidiano e colocar 

suas dificuldades pessoais com o tratamento, relacionamento familiar e com amigos. A 

enfermeira que integra a equipe do CADIS e coordena o grupo também promove atividades 

sociais e de militância. Como pude participar e observar, os componentes mais assíduos odo 

grupo são amigos e também se encontram fora daquele ambiente para festas, passeios e 

lanches. Outros assuntos também são abordados no grupo, não somente relacionado com HIV 

mais também com o que acontece no país, nos noticiários de televisão, enfim, um momento 

descontraído onde amigos se encontram para partilhar a vida. As reuniões ocorrem 

quinzenalmente às segundas-feiras, das 11h às 13h. 
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Foto da sala onde foi realizado o grupo com os pacientes e onde foram realizadas as 

entrevistas. 

 

3.3. UNIVERSO DE ESTUDO 

 

A população direcionada para o estudo foi constituída casais sorodiscordantes para o 

HIV. Os critérios considerados para a inclusão de sujeitos no estudo foram:  

 

- ser maior de idade; 

- casais heterossexuais; 

- ser soropositiva para o HIV e ter um companheiro soronegativo para HIV; 

- ser soropositivo para o HIV e ter uma companheira soronegativa para HIV; 

- Viver ou ter vivido uma relação sorodiscordante. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Este estudo foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 

Médicas - Hospital Universitário Antônio Pedro/ UFF obedecendo à resolução 466/2012.  

 Em cumprimento aos aspectos éticos em relação aos sujeitos participantes, os 

depoimentos coletados foram gravados e mantidos em sigilo. Foram respeitados os princípios 

bioéticos fundamentais: autonomia, não maleficência, beneficência, e justiça. 

Os participantes foram informados sobre a natureza, os objetivos além da ausência de 

riscos e danos decorrentes da participação do estudo. Vale ressaltar também a possibilidade de 

desistência a qualquer momento da pesquisa bem como a garantia de sigilo de todos os dados 

obtidos e a disponibilidade do pesquisador para prestar qualquer esclarecimento quando 

necessário. 

 

3.5 INSTRUMENTO PARA COLETA DAS NARRATIVAS 

 

O instrumento utilizado como técnicas para a coleta dos depoimentos desses casais foi 

a entrevista aberta ou não- estruturada.  

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe fórmula perguntas, com o objetivo de obtenção dos depoimentos que 

interessam à investigação.  
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A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma 

forma de diálogo assintomático. (GIL, 1995, p.113). Segundo Bertaux, (2005, p. 74) um 

relato de vida não é um discurso qualquer: é um discurso narrativo que conta uma história real 

e que, além da diferença da autobiografia escrita, se improvisa no marco de uma relação 

dialógica com um investigador que, no inicio orienta a entrevista rumo à descrição de 

experiências que ajudem o estudo do seu sujeito.  

Do ponto de vista metodológico foi usado a perspectiva etnossociológica que, segundo 

Bertaux (2010), designa “um tipo de pesquisa empírica apoiada na pesquisa de campo e nos 

estudos de caso” (p. 23). 

 Com relação à técnica de pesquisas etnossociológicas, trabalhamos com as narrativas 

de vida. A característica principal dessa técnica, segundo Bertaux (2010), é a de “constituir 

um esforço de descrição da estrutura diacrônica do percurso de vida” (p. 49), distinguindo-se 

radicalmente das outras formas (não narrativas) de entrevista.  

A narrativa de vida etonossociológica é, sobretudo, uma forma dialógica, “o sujeito é 

convidado pelo pesquisador a considerar suas experiências passadas através de um filtro” (p. 

49). 

O método de Historia de Vida é realizado através de uma entrevista aberta, isto é, sem 

um roteiro pré-determinado, na qual se pede aos participantes para falar livremente sobre sua 

vida, um determinado período ou aspecto dela. A partir de suas colocações, o entrevistador irá 

formulando questões ou tecendo comentários para esclarecer ou aprofundar determinado 

ponto, porém a direção da conversação e os tópicos a serem abordados são escolha espontânea 

do sujeito. (GLAT et al, 2004. P.237). 

Para a coleta dos depoimentos será usada a entrevista aberta norteada pela seguinte questão 

orientadora: “Fale a respeito do seu sentimento com o seu parceiro(a) sendo um casal 

sorodiferente e o desejo de terem filhos”. Todas as entrevistas foram realizadas e 

concomitantemente gravadas através de um gravador digital, no local da pesquisa em sala 

fechada no ambulatório de Aids do Huap com o pesquisador sem a presença de quaisquer 

outra pessoa no sentido de manter o sigilo e confidencialidade. Segundo prioriza Bertaux 

(2005) as entrevistas devem ser transcritas imediatamente após a sua realização. 

A maioria dos sociólogos que trabalham com relatos de vida não só registram a 

entrevista como a transcrevem ou mandam transcrever. Não só a transcrição como a gravação 

é indispensável; anotar os dados durante a entrevista pode ser suficiente. Contudo, o mesmo 

autor salienta que em uma conversa entre duas pessoas a comunicação passa por três canais 
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simultâneos: a comunicação não-verbal, a comunicação verbal e a entonação da voz. 

(BERTAUX 2005, p.75) 

No que se refere à duração e a quantidade de entrevistas que foram realizadas: 

 

 

Não há duração limite para a entrevista, que varia de acordo com a disposição do 

sujeito, se encerrando, naturalmente, quando o depoente não tem mais nada a 

acrescentar. Não há, igualmente, uma determinação rígida quanto ao número 

mínimo de sujeitos a serem entrevistados. A coleta de dados é considerada 

completa quando se chega ao que Bertaux (1980) denomina de ponto de saturação: 

“quando, a partir de um certo numero de entrevistas, o pesquisador tem a impressão 

de não apreender nada de novo no que se refere ao objeto de estudo” (GLAT et al 

2004 p.238) 

 

 

É orientado ao pesquisador, que o mesmo busque o ponto de saturação. Este irá  

emergir de certo número de entrevistas onde não se encontra mais nada de novo que possa ser 

relacionado ao objeto de estudo. De acordo com Bertaux (2010), ao perceber que não existe 

mais informações novas a respeito do que está sendo pesquisado, ainda assim devem ser 

realizadas mais três entrevistas para a confirmação dos achados. 

De acordo com Bertaux, (2005 p.87) com o passar do tempo, o entrevistador aprenderá a 

administrar as pausas prolongadas, as lembranças dos momentos comoventes que trazem a tona 

emoções fortes, as confidências e os segredos. Este tipo de entrevista é desgastante 

emocionalmente tanto para o entrevistado como para o entrevistador, e por isso, os mesmos 

terminarão esgotados. 

 

3.6 ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

 

O processo de análise que foi abordado neste estudo é o da análise temática. A análise 

temática foi o processo analítico empregado, esta “consiste em reportar  em cada relato de 

vida as passagens concernentes a tal ou qual tema, com o objetivo de comparar depois os 

conteúdos dessas passagens de um relato a outro” (BERTAUX, 2005, p.99). A análise 

temática que consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja 

frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. 

Tema é a “unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo 

critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”. (SANTOS 2008, p.717) 

De forma tradicional esta análise era feita, contando a frequência das unidades de 

significação.(MINAYO, 2010 p. 316) 
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Desta forma, vale detalhar quais são as etapas que devem ser seguidas na construção 

da análise temática e como este tipo de análise deve ser realizada para a obtenção fidedigna 

dos resultados. 

Como podemos observar através da descrição do método que foi utilizado neste 

estudo, este é bastante sequencial e tradicional, mantendo sua crença na significação da 

regularidade. 

Segundo Bertaux (2005, p.91) a análise temática consiste em reportar em cada relato 

de vida as passagens concernentes a tal ou qual tema, com o objetivo de depois comparar o 

conteúdo dessas passagens de um relato a outro. 

O objetivo da análise de uma entrevista biográfica (um dos três tipos de entrevista 

utilizada no método história de vida) é explicar as informações e os significados contidos nas 

mesmas. A maioria dessas informações e significados não aparecem em uma primeira leitura, 

todavia, a experiência nos mostra que as informações surgem no transcorrer das leituras. Cada 

leitura ― “revela” novos conteúdos semânticos. (BERTAUX, 2005.p.90) 

A perspectiva etnossociológica está apoiada na pesquisa de campo e nos estudos de  

caso, a partir de técnicas de observação (etnográfica) e também na construção dos objetos  

mediante uma problemática sociológica. Consiste em indagar sobre um fragmento da  

realidade social – histórica da qual não se sabe grande coisa a priore, o inverso do  hipotético-

dedutivo, que estabelece primeiramente certas hipóteses em função das teorias  existentes e 

depois inicia um estudo empírico destinado a verificá-las. O pesquisador que  opta por este 

método de pesquisa utiliza técnicas de observação buscando verificar as  hipóteses pré-

estabelecidas como forma de compreender o funcionamento interno do objeto  do estudo 

(BERTAUX, 2010).  

 Nas ciências sociais a história de vida é resultado de uma forma peculiar de entrevista, 

a entrevista narrativa, neste tipo de entrevista, o entrevistador solicita a pessoa entrevistada  

chamada de “sujeito” ou “depoente”, que lhe conte toda ou parte de sua experiência vivida. 

Bertaux afirma que existe relato de vida desde o momento que um sujeito conta à outra 

pessoa, pesquisadora ou não, um episódio de sua experiência vivida. A forma narrativa não 

exclui as outras formas de discurso, porque para contar uma história os sujeitos precisam 

descrever suas relações, explicar as razões pelas quais atuam; descrever o contexto das  ações 

e interações e elaborar juízos de valores (BERTAUX, 2010).  

 Segundo os autores (BRIOSCHI e TRIGO, 1987, p. 636-37) apud Santos (2003 p.55), 

o método biográfico tem na entrevista, uma situação em que ocorre a interação social de 

comunicação, onde há confronto do pesquisador com um projeto definido e o entrevistado 
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que, ao aceitar participar do projeto, realiza um relato de sua vida onde há uma mensagem 

destinada ao pesquisador. O que ocorre é que o entrevistado em seu discurso fala da 

interpretação que tem dos fatos de sua vida; isto é, ele conta a sua vida, de acordo com suas 

categorias de valores e seus códigos temporais. Realiza-se um trabalho de interpretação, 

“onde o filtro perceptivo vai determinar desde a seleção dos fatos até o significado atribuído 

a eles”. O narrador tem no discurso sua visão pessoal e subjetiva, hierarquizando, valorizando 

ou desvalorizando determinados aspectos da sua vida. As narrativas de história de vida 

mostram que a subjetividade está presente, “fornecendo uma determinada versão dos fatos 

onde lacunas espaciais e temporais estão presentes.” Ao fazer uso do método biográfico, 

implica a aceitação da subjetividade e da intencionalidade do narrador. 

O que seria esse “filtro”? O pesquisador informa seus interesses de conhecimento 

durante o seu primeiro contato com o depoente promovendo assim um pacto, um contrato de 

entrevista. Se mesmo assim continuar dúvidas, cabe ao pesquisador explicar mais sobre seu 

objeto de estudo. Esse pacto filtra, orienta e predetermina uma entrevista, podendo o sujeito 

optar se deseja ou não falar sobre o assunto (BERTAUX, 2010).  

Os significados de um texto são um ponto de encontro dos “horizontes” do sujeito e do 

analista. (BERTAUX, 2005.p.91) O mesmo autor afirma que profissionais distintos fazem a 

leitura da mesma entrevista de forma diferente, porque projetam nela horizontes semânticos 

diferentes. 

O “momento” da análise comparativa encontra-se no verdadeiro centro da entrevista 

etnossociológica. De fato, mediante a comparação dos dados obtidos em diferentes frentes, e 

em particular acerca de distintos ― “casos” (relatos de vida), elabora-se progressivamente no 

espírito do investigador ou da equipe um modelo – primeiro um pouco grosseiro e permeado 

de suposições iniciais, depois cada vez mais preciso e rico em formulações sociológicas 

acerca de ― “como acontece isso” no objeto estudado. (BERTAUX, 2005.p.103). 

 

3.7 OS PARTICIPANTES 

 

Os participantes deste estudo foram homens e mulheres que têm uma relação 

sorodiscordante para o HIV e que aceitaram participar da pesquisa. A localização destes 

indivíduos ocorreu por busca ativa, ou seja, mantive contato com os profissionais do centro de 

testagem anônima do Hospital Universitário de Niterói a fim de que eles me indicassem quais os 

pacientes que realizavam tratamento na instituição viviam relação sorodiscordante. Também 
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realizei buscas através da internet, em sites de relacionamento, blogs e grupos que tinham como 

público pessoas que vivem com HIV. 

 O meu primeiro depoente foi um rapaz que conheci em um blog que falava 

especificamente de casais sorodiscordantes para o HIV. Encontrei o seu depoimento no site e 

enviei uma mensagem com o meu e-mail explicando sobre o trabalho e sobre o desejo de 

entrevista-lo. O mesmo então entrou em contato e eu enviei o termo de consentimento livre e 

esclarecido e também a pergunta norteadora por e-mail para que ele me respondesse e me 

enviasse. Contudo a entrevista desde participante foi excluída, já que, o mesmo tinha uma relação 

homossexual, e como critério de inclusão da pesquisa, pretendia entrevistar apenas casais 

heterossexuais. Mesmo conhecendo as diferentes formações de família com conceitos distintos e 

as diversas formas de conjugalidade, foram entrevistados apenas casais heterossexuais, pois é 

através do ato sexual de um homem e uma mulher que é possível a reprodução e perpetuação da 

espécie de forma natural, mormente para atender aos critérios desta pesquisa de mestrado. 

Entretanto este rapaz me enviou seu livro que fala sobre casais sorodiscordantes, uma história que 

ele escreve, mostrando o desejo também de ter um filho. O nome do livro será citado nas 

referências desta dissertação. 

Segundo Bertaux (2010) já que este pode ser considerado um estudo do tipo “categoria de 

situação”, ou seja, as pessoas que interessavam ao pesquisador estão espalhadas em meio a 

população, eu, pesquisadora, deveria procurar um ponto de partida para iniciar a busca.  

Vale ressaltar que não foi delimitado faixa etária, local onde reside, já que dois dos meus 

entrevistados vivem em estados diferentes do Rio de Janeiro nem tão pouco ser o homem ou a 

mulher o soropositivo Para o HIV. Bertaux (2005) prioriza que os sujeitos devem ser os mais 

diversificados para que seja possível selecionar o maior número de casos daquela população 

estudada. 

Para facilitar a compreensão das histórias, no próximo capítulo trago um quadro 

denominado historiograma, onde fiz um breve resumo das falas dos depoentes, e expus seus 

desenhos com suas próprias interpretações. Os nomes que identificam os depoentes são fictícios, a 

fim de preservar a sua identidade. Dos 19 participantes, 17 foram entrevistados pessoalmente, no 

Hospital Universitário e 2 deles (Roni e Camila) através da internet. 

Os desenhos utilizados na abertura de cada capítulo foram realizados pelos depoentes logo 

após a entrevista de suas narrativas de vida. A princípio a intensão era usar a técnica de criação 

livre juntamente com o método de história de vida, contudo após a banca de qualificação desse 

trabalho, observou-se que a história de vida destas pessoas por si já contemplavam os objetivos 

deste estudo, além de haver confronto entre as técnicas e as linhas de pensamento. Contudo, por 

estes desenhos fazerem parte da minha pesquisa e por terem sido construídos com todo respeito e 
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carinho pelos depoentes, utilizo alguns deles escolhidos de forma aleatória para a abertura de cada 

capítulo desta dissertação, como forma de homenagear os participantes desta pesquisa. 

 

 

 

 

Desenho da Rebeca 

Soneto do amor total 

Amo-te tanto, meu amor... não cante  

O humano coração com mais verdade...  

Amo-te como amigo e como amante  

Numa sempre diversa realidade  

Amo-te afim, de um calmo amor prestante,  

E te amo além, presente na saudade.  

Amo-te, enfim, com grande liberdade  

Dentro da eternidade e a cada instante. (...) 

É que um dia em teu corpo de repente  

Hei de morrer de amar mais do que pude. 

 

(Vinícius de Moraes) 
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4 ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

 

Devido à dificuldade de encontrar no cenário da pesquisa, casais sorodiscordantes para 

realizar a entrevista, fez-se necessário entrevistar as pessoas que vivem com HIV e possuem 

um relacionamento sorodiscordante também em outros cenários. Desta forma pedi para que o 

cliente ou a cliente falasse sobre sua vida, convivendo com um parceiro ou parceira 

soronegativo (a), e sobre o desejo de ambos em ter um filho. Busquei também voluntários nas 

redes sociais e páginas eletrônicas que falavam de HIV e casais sorodiscordantes. Três 

pessoas se dispuseram a participar da pesquisa, contudo, um deles era homossexual e como 

um dos critérios de inclusão eram casais heterossexuais, esta entrevista não pode ser utilizada 

na análise dos depoimentos. Os outros dois voluntários responderam a pergunta de pesquisa 

por e-mail. Apenas uma pessoa entrevistada é soronegativa, todos os outros 18 entrevistados 

são HIV+. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Pseudônimo Idade Profissão Religião Tempo com 

HIV 

Escolaridade Renda Cor 

 Jorge 54 Aposentado Católico 7 anos Ensino médio 

completo 

Três 

salários  

Branca 

Shiva 53  Católica 30 anos - - Branca 

Carolina 40  Evangélica 12 anos - - Branca 

Laura 24 Do lar  2 anos - - Branca 

Suelen 18 Do lar Sem religião 2 anos Ensino 

fundamental 

Completo 

- Preta 

Sheila 39 Gerente Kardecista 2 anos Ensino médio 

completo  

Três 

salários  

Preta 

 Bela 18 Estudante Sem religião Transmissão 

vertical 

Ensino 

fundamental 

Completo 

- Branca 

Joana 37 Do lar/ 

pensionista 

Candomblecista 7 anos Ensino 

fundamental 

Incompleto 

Um 

salário  

Preta 

 Elba 41 Costureira Católica Não relata Ensino médio 

Completo 

Dois 

salários  

Branca 

Gregório  55 Motorista Evangélico 10 anos Ensino 

fundamental 

Completo 

Três 

salários  

Parda 

 Bárbara 20 Pedóloga Católica 4 anos Ensino médio  Dois Parda 



50 

 

 

 

Completo salários 

Marcos 56 Securitário Católico 20 anos Ensino 

superior 

completo 

Seis 

salários  

Parda 

Cleide 24 Do lar Evangélica 5 anos Ensino médio 

Incompleto 

- Parda 

Rebeca 47 Confeiteira Evangélica 12 anos Ensino médio 

Completo 

Dois 

salários 

Preta 

 Rita 41 Assistente 

administrativa 

Candomblecista 20 anos Ensino médio 

Incompleto 

Dois 

salários  

Branca 

 

Guinho 

37 Supervisor 

técnico de 

telecomunicaçõe

s 

Evangélico 8 anos Ensino médio 

Completo 

Quatro 

salários 

Branco 

 Leonardo  48 Servente de 

obras/ 

aposentado 

Católico 6 anos Fundamental 

Completo  

Dois 

salários  

Parda 

Roni 39 Aposentado Evangélico 10 anos Superior 

incompleto 

Um 

salário 

Parda 

Camila 27 Atendente Católico soronegativa Ensino médio 

Completo 

Três 

salários 

Branca 
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Notas:  

1- Apenas nove dos sujeitos entrevistados escolheram seu pseudônimo. (Leonardo, 

Guinho, Samira, Rebeca, Laura, Camila e Roni, Joana e Sheila). Os demais 

entrevistados não manifestaram este desejo, embora tenha sido facultada a todos os 

entrevistados esta opção. 

2- No item renda, este foi deixado sem preenchimento quando as pessoas entrevistadas 

não possuem nenhuma renda própria.  

3- O quesito cor foi incluído na caracterização dos participantes assim como pode ser 

visto através do pseudônimo o sexo e como foi descrito a idade uma vez que este 

quesito é importante no momento do diagnóstico de algumas doenças e de 

fundamental compreensão no processo de adoecimento e morte. Segundo Brasil 

(2009, p.16) Além disso, este quesito foi coletado porque torna os sistemas nacionais e 

locais de informação da saúde aptos a consolidar indicadores que traduzem os efeitos 

dos fenômenos sociais e das desigualdades sobre diferentes segmentos populacionais. 

As categorias utilizadas neste estudo foram as utilizadas pelo IBGE que desde o censo 

do ano de 2000 utiliza essas cinco categorias a seguir: cor branca, preta, parda, 

amarela e raça/etnia indígena. 

4- As lacunas não foram preenchidas uma vez que os entrevistados não responderam a 

estes questionamentos. 

 

Vale ressaltar que foi perguntado aos depoentes a renda mensal, já que este fator 

influencia em sua vida, principalmente no que se refere ao acesso e as condições inerentes a 

qualidade de vida, lazer e cultura.  

 

 

Segundo Maksud, (2007. p.75-76) tanto o capital cultural quanto o capital social são 

responsáveis pela desigualdade social, que opõe indivíduos e grupos sociais: o 

acesso diferencial aos bens simbólicos produz gostos diferenciados (como se fossem 

uma disposição nata) e a distinção social (Bourdieu, 1983, 1989, 2002; Loyola, 

2002:66;). Boltanski (1989), que também trabalha com esses conceitos, utiliza a 

terminologia “hierarquia social” para se referir às diferenças entre indivíduos que 

ocupam posições sociais distintas, de acordo com a categoria sócio-profissional. 

Estas diferenças de visão de mundo se expressam, por exemplo, no vocabulário, 

filiação religiosa ou na escolha dos cônjuges. 

 

 

O estilo de vida, o gosto, a escolha das roupas, da casa, dos livros, perfumes, tudo, 

pode ser definido pela classe a que as pessoas pertencem. Desta forma, a escolha dos 

parceiros sexuais também se enquadra neste pensamento. O estilo de vida das pessoas pode 

também ser entendido como cultura, e são expressos pelos costumes e hábitos. Através do 

desejo, do gosto das pessoas é possível conhecer as diferenças de classes e entender um pouco 

mais como estas pessoas vivem, inclusive como é a dinâmica dos dias com HIV. 

No que tange à religião, predominantemente católica entre a população entrevistada, 

podemos observar que o companheiro acompanha , seguindo a mesma religião. A fé foi muito 

relatada nas entrevistas. Inclusive, um dos entrevistados relata que conheceu sua esposa em 

um culto e logo que começaram a conversar e iniciou o interesse, ele contou que ela 
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soropositivo e a esposa, à época namorada, aceitou e em nome da fé diz que ele não possui o 

vírus e que ela também não se contaminará com o mesmo. 

Segue abaixo os gráficos da caracterização dos participantes. 

 

4.2 GRÁFICOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

Gráfico representando o sexo dos entrevistados 

 

Foram entrevistados 13 mulheres e 6 homens. 

 

 

Gráfico representando a quantidade de entrevistados por faixa etária 

 

A faixa etária dos entrevistados varia de 18 á 56 anos com maior número de pessoas 

entre 38 a 48 anos de idade. 
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Gráfico representando a divisão dos entrevistados em grupos religiosos 

 

A religião predominante entre os entrevistados foi à religião católica, seguido da 

evangélica. Vale ressaltar que a maioria possui alguma crença. 

 

 

Gráfico representando a divisão dos entrevistados de acordo com o tempo de diagnóstico. 

 

O tempo que os entrevistados vivem com HIV variou de 2 à 30 anos, sendo apenas 

uma entrevistada soronegativa. A maioria dos depoentes tem HIV há mais de 5 anos. 
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Gráfico representando o nível de escolaridade dos entrevistados 

 

Grande parte dos depoentes possui o ensino médio completo. 

 

 

Gráfico representando a divisão dos entrevistados em relação a renda mensal. 

 

Quanto a renda, o salário variou de nenhuma renda á 6 salários , contudo a 

predominância foi de 1 à 3 salários. 
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Gráfico representando a etnia dos entrevistados 

 

Neste estudo, a maioria das pessoas entrevistadas era branca. Os pretos foram a 

minoria. 

 

4.3 HISTORIOGRAMA  

Ao montar o historiograma dos sujeitos, trouxe os desenhos que pedi para que fizessem no 

momento da entrevista, para que pudessem refletir sobre sua vida e história, e então falarem 

sobre ela, já que o assunto e delicado e muitas vezes difícil de ser abortado e relembrado. 

 

 Jorge 

 

Casado, reside com a esposa, 54 anos, teve um relacionamento extraconjugal, onde 

contraiu o HIV. Descobriu quando ficou doente. Contou a sua esposa e a mesma 

aceitou. Têm três filhos e não deseja mais filhos, sua esposa também não pode mais 

engravidar. Conta que seu maior problema é transar de camisinha, uma vez que não 

consegue se adaptar. Contudo depois que descobriu mantem relações com sua esposa 

somente com preservativo. Não procurou a pessoa que o contaminou, mas sabe que é e 

relata que nunca imaginou que poderia ter contraído o vírus desta que não aparentava 

em nenhum momento ser soropositiva. 
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Desenho: 

 

 
 

Desenhei a camisinha. Nossa eu detesto usar isso! Me machuca, me incomoda, dói, 

tira meu prazer! Mas como não vou usar? Já peguei isso de outra mulher traindo 

minha esposa e agora não tenho nem o direito de pensar em passar isso para ela. 

Não posso pedir a ela que faça comigo sem isso. Ela já me perdoou e aceitou, por 

isso sou grato. Mas as vezes prefiro nem fazer nada porque penso que vou ter que 

usar isso. Ai meu... ele, nem sobe porque já penso que é tão ruim... e eu antes 

podia fazer sem sempre com minha esposa! E por causa da minha burrice de ter 

traído e transado sem isso agora só posso fazer com... 

  

Shiva 

 

Solteira, vive sozinha. 53 anos, descobriu o HIV há trinta anos e que depois que 

descobriu se relacionou sem preservativo. Não sabe como contraiu o vírus por refere 

ter recebido transfusão de sangue, fez cirurgia e ainda era usuária de drogas. Tinha 

relações sexuais com vários parceiros desprotegida. Sente-se arrependida de ter feito o 

que fez e diz que na sua última relação contou ao parceiro que era soropositiva, 

contudo o mesmo não se importou. Mantiveram relações sem preservativo, mas desta 

vez o companheiro sabia de sua condição sorológica. 

Desenho: 
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Relação egoísta eu não contei para ele do HIV, o amor era unilateral, eu não 

estava preocupada com ele. Não era mútuo porque se fosse eu não ia deixar 

transar comigo sem camisinha, eu não ia querer que ele se contaminasse. Com 

essa cabeça que tenho hoje, mas naquela época eu queria era mais, droga, sexo e 

rock and roll. Há sete anos, cinco meses e três dias, estou limpa e Há trinta anos 

com HIV. 

 

Carolina 

 

Separada, vive com sua filha, 40 anos, esta se relacionando com um parceiro há pouco 

tempo e que não sabe como contar a ele que tem HIV e se vai contar ou não. Já teve 

outras relações sorodiscordantes em que contou sua condição sorológica, contudo os 

parceiros se afastaram. Descobriu que portava o vírus há 12 anos. Conheceu seu ex-

companheiro e viveu com ele, não sabia se ele já tinha quando o conheceu ou se 

contraiu o vírus depois. Relata que o mesmo fugiu para outro Estado sem falar com ela 

a verdade e ela descobriu. Sentiu-se muito mal, mas entrou para a igreja e esta tentando 

refazer a vida, quer contar ao atual parceiro sobre o HIV. Desejou ter filhos com o ex-

companheiro o qual transmitiu o vírus. Atualmente não quer mais filhos. 

Desenho: 
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Esta sou eu e ele na cama, os dois deitados, e eu contando a ele que tenho HIV. 

 

 

Laura 

 

Casada, vive com o marido e os filhos, 24 anos, descobriu o HIV durante o pré-natal. 

Era profissional do sexo e contraiu o vírus em sua atividade. Conheceu seu marido na 

época que se prostituía e ele a tirou deste trabalho. Mantinham relações sexuais sem 

preservativo e desejaram ter um filho. Quando descobriu contou ao marido e este 

aceitou e disse que a ajudaria. Atualmente não pode ter mais filhos mas disse que se 

não tivesse feito a laqueadora e se o marido quisesse ela teria outro filho porque o HIV 

não a impede. 

Desenho: 

 

Sol, nossa casa, eu a neném, ele e o outro coração que representa que o coração é 

tudo que eu tenho, ela, ele e os outros filhos mas não coloquei eles aqui não porque 

eles não tem nada! E a nossa vida além do problema, das coisas, a gente tenta 

colocar o amor em primeiro lugar. A menina é tudo que ele tem também, ele é 
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apaixonado por essa filha dele, faz tudo por ela para que nada aconteça com ela e 

fica desesperado quando ela começa a tossir, nossa! O coração é o carinho nosso 

com ela e depois que ela veio a nossa família se uniu muito mais do que era antes, 

nosso casamento estava abalado e depois que ela nasceu à gente começou a 

enxergar as coisas com mais naturalidade, tudo mudou. Amo a natureza por isso 

coloquei um sol e os pássaros voando porque eles são livres e acho muito bom ser 

livre. Eu estou presa e este corpo com HIV com essa doença mais minha mente e 

minha alma é livre. 

 

 Suelen 

 

Solteira, vive com a mãe e o filho, 18 anos, descobriu a gravidez durante o pré-natal. 

Quando foi contar ao companheiro o mesmo a abandonou e disse que não iria fazer o 

teste. Paciente relata que deseja ter outro filho e encontrar alguém que a aceite para 

ajuda-la da criação desde bebê e para que possa engravidar novamente. Sua família a 

apoia. 

Desenho: 

 

Esta sou eu com o meu futuro bebê no colo, o que eu quero ter ainda, este é meu 

filho o menor e o outro o parceiro que eu quero encontrar para ter esse filho 

comigo. Sou muito nova e acho que tenho que ter outro filho porque um só não é 

bom.  

 

 

 Sheila 

 

Separada, vive sozinha, 39 anos, contraiu o HIV do seu marido que logo que descobriu 
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o vírus veio a falecer. Possui um relacionamento com um homem casado, Relata que já 

está namorando há um ano e seis meses e que sua vida é maravilhosa, descobriu sua 

sexualidade com seu atual namorado e que se sente muito feliz. Sempre têm relação 

sexual com preservativo. Quanto ao desejo de ter filhos, o namorado deseja um filho 

com ela, contudo ela não quer já que alega ter 39 anos, ser hipertensa e por isso seria 

uma gravidez de risco. Já tem três filhos e tem medo de engravidar novamente, deixa 

claro que não pelo HIV e que conhece as técnicas para engravidar e como fazer o 

tratamento para não transmitir ao bebê. 

 

Desenho: 

 
Coloquei no papel uma montanha que tem altos e baixos assim como a minha 

vida. Ora eu estou bem, ora estou mal por causa do HIV. Mas como na montanha 

a maior parte é alta, assim é minha vida, na maior parte do tempo estou bem, de 

alto astral. 

 

 

Bela 

 

Casada, reside com seu marido, sogra e sogro. 18 anos descobriu o HIV aos 15 anos, 

contraiu o vírus através da transmissão vertical, possui Descobriu que portava o vírus 

quando sua mãe morreu. Esta também não sabia que tinha HIV. Seus irmãos também 

foram contaminados verticalmente. Vivia com sua avó até ir morar com o atual 

companheiro. Não contou no início do relacionamento sobre o HIV. Teve relações 

sexuais sem camisinha para tentar engravidar. Sonha com uma família e em ter mais 

filhos. Parceiro aceitou e apoiou o seu sonho de ser mãe. Deseja ter este bebê de parto 

normal. Faz pré-natal e usa os medicamentos conforme protocolo para gestante 
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soropositiva. Os pais de seu marido não sabem que Bela vive com HIV.  

 

Desenho: 

 

No meu desenho coloco a morte da minha mãe que marcou muito a minha vida 

tanto pelo amor que sinto por ela como pela dor de ter HIV. Minha casa com 

minha avó e meus irmãos, só nós agora... e eu na outra parte com meu marido e 

meu filho passeando no carrinho felizes. O dia agora é ensolarado e bonito. 

Quando minha mãe morreu o dia era feio e chuvoso mesmo que tivesse sol para 

mim era sempre nublado... 

 

 Cleide 

 

Casada, reside com o marido, 24 anos, já sabia do HIV quando começou a namorar seu 

atual companheiro, contudo não contou para ele porque no início do relacionamento 

queria ver se ficaria com ele. Quando ficaram noivos resolveu contar sobre sua 

sorologia positiva para o HIV e o marido aceitou e a apoiou. Os dois casaram e seu 

marido pediu que a mesma engravidasse. Sempre tiveram relações sexuais de 

camisinha, e para engravidar, seu marido ejaculou no preservativo e a paciente 

introduziu a camisinha no canal vaginal. Logo em seguida descobriu a gravidez. 

Paciente faz pré-natal e toma os medicamentos. Relatou que o marido queria ter 

relações sexuais sem camisinha como “prova de amor” já que a mesma aceitou 

engravidar. 

Desenho: 
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Paciente relata que vive a vida para a sua família e que o que mais importa são 

seus filhos. Agora com o seu segundo marido, esta grávida de um menino e que 

como para ele este é seu primeiro filho, ele está muito feliz. Relata que pretende 

que sua família esteja sempre assim, completa. 

 

 

Elba 

 

Casada, reside com o marido, 41 anos, relata que descobriu o HIV quando teve herpes 

e ninguém sabia o que era e como tratar, então quando foi ao hospital universitário de 

Niterói os médicos pediram vários exames dentre eles o de HIV e então descobriu o 

vírus. Contou ao marido e este a acolheu e sempre esteve ao seu lado. Não tinham 

relações sexuais com preservativo porque o seu marido não aceitava. Atualmente o 

mesmo encontra-se impotente devido a diabetes. Os dois queriam ter filhos(ela e o 

marido), contudo depois da descoberta do HIV e dos problemas de saúde do seu 

marido pretendem adotar ou acolher os sobrinhos como filhos. 
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Desenho: 

  

Essa árvore é o meu relacionamento, que tem raízes! Tem uma base boa, um 

alicerce. Às raízes que nascem a terra representam o meu amor e companheirismo 

com o meu marido. Tudo de grave, de ruim veio, aconteceu. Depois foram só 

coisas boas, que me deixaram forte assim como a raiz desta árvore. Agora minha 

vida mesmo com todos os problemas tem folhas, flores e só não deu fruto porque 

meu marido não pode me engravidar... 

 

Gregório  

Casado, vive com sua esposa, 55 anos, descobriu o HIV quando sua parceira foi 

internada. Ele foi chamado para fazer o exame e no início o resultado deu negativo, 

contudo seis meses depois o resultado veio positivo para o HIV e durante este intervalo  

refere ter mantido relações sexuais com outras mulheres sem preservativo. Tem um 

filho com a atual esposa de 18 anos que não possui o vírus e desconhece que Gregório 

o possua. Paciente inicia sua entrevista contando como contraiu o vírus. Relata que faz 

uso dos medicamentos. Sua esposa tem o desejo de ter outro filho e então o casal esta 

tentando engravidar pelo método natural através da relação sexual sem preservativo. 

Desenho: 
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Essa casa é a minha casa que eu estou construindo e significa a minha vida 

também, porque eu também estou construindo aos poucos com a minha esposa a 

minha vida, porque eu fui muito farrista e agora quero seguir direito. A árvore 

significa o futuro que quero para a minha família e os frutos dela, quem sabe vai 

ser meu outro filho que como a menstruação da minha esposa está atrasada, já 

estou na expectativa. O desenho é o meu quintal. 

 

 Bárbara 

 

Casada há quatro anos, vive com a família dele que sabe e a apoia. Hoje com 20 anos, 

descobriu com 17 anos o HIV, quando a ginecologista solicitou o exame, já que a 

paciente tinha HPV. Relata que desejou que seu marido também tivesse o vírus para 

que não a abandonasse. Ao contar para ele o resultado do exame, ele a ajudou e apoiou. 

Da sua família apenas sua mãe sabe. Não tem uma boa relação familiar com o pai. 

Refere um grande desejo de ter filhos embora seu marido não queira. 

Desenho: 

 

Esta sou eu vomitando muito! Me sentia muito mal com os remédios! Nossa no 
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início foi horrível tomar esses remédios, por isso que tenho esta imagem minha 

vomitando quando lembro dos remédios e do início da descoberta da doença. 

 

Marcos 

 

Casado e vive com sua esposa, 56 anos, descobriu o HIV quando cursava a faculdade e 

que tinha se separado de sua namorada, hoje esposa por ciúmes e com a liberdade, se 

relacionou com outras mulheres e contraiu o vírus. Descobriu a doença quando já tinha 

reatado o relacionamento com sua atual esposa e a mesma aceitou e esteve sempre ao 

seu lado. Relata que não deseja e nem pode ter filhos devido a um acidente que sofreu 

há dezoito anos. Refere que tinha o desejo de adotar uma criança quando descobriu que 

não poderia ter filho, contudo os sobrinhos supriram esta necessidade. Sua família sabe 

e apoia. Hoje relata que a doença foi um sinal de que a sua vida estava errada e que 

Deus a enviou para coloca-lo no caminha certo. Pratica esportes, tem boa alimentação e 

gosta de viajar.  

Desenho: 

 

Minha vida é muito feliz! vivo muito bem com minha espoa e tenho todo tempo do 

mundo para curtir minha vida. Esse avião sou eu viajando que é o que mais gosto 

de fazer! Amo viajar e passar! Conhecer novos lugares! Deus me deu HIV mais 

me deu uma nova chance de vida e de viver e eu aproveito muito! O HIV não me 

impede de nada! 

 

 

 Roni 

 

Solteiro, vive sozinho, 39 anos, não sabe quem transmitiu o vírus para ele. Teve uma 
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relação sorodiscordante em que usava preservativo e quando contou a parceira, a 

mesma não o quis mais, contudo, depois de algum tempo voltaram a se relacionar e 

mantiveram este por algum tempo até que pela distância e mudança de Estado vieram a 

se separar. Relata que deseja ter filhos e que este é seu grande sonho. Entretanto no 

Brasil existem poucas clínicas que fazem a lavagem de esperma e que só existe em são 

Paulo, por isso a dificuldade de quem vive em outros Estados. Sua família o apoia, no 

entanto ressalta que ainda existe muito preconceito no que se refere as pessoas que 

vivem com HIV. 

Desenho: 

Não quis fazer o desenho, contudo relatou que sua vida é um livro aberto e que 

não tem problemas em falar sobre o HIV. Apenas não tem habilidade para 

desenhar. 

 

 

 Rebeca 

 

Viúva, vive sozinha, 47 anos, relata que descobriu o HIV há 12 anos, que no início não 

tinha conhecimento sobre o que era e que teve relações sexuais sem camisinha. A única 

pessoa que sua família que sabe é sua irmã que é também sua melhor amiga. Relata que 

teve um companheiro que foi seu grande amor e que no início do relacionamento não 

contou para ele sobre sua condição sorológica, contudo, depois se sentiu culpada e 

pediu a ajuda da equipe de onde se trata para o HIV para contar. Relata que mesmo 

depois de descobrir, seu companheiro a aceitou e a ajudou sempre. Os dois tinha o 

desejo de ter filhos, entretanto, o seu companheiro adoeceu e faleceu de Câncer. 

Atualmente estava namorando com um amigo, mas quando contou a ele sobre o HIV 

este contou a sua família e então ela resolveu terminar. Pensa em adotar uma criança. 

Desenho: 
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Desejo adotar uma criança e encontrar um novo parceiro que a faça feliz e tenha 

o mesmo projeto que eu de ter um filho através da adoção. Este desenho retrata a 

minha futura família já com uma criança, de mãos dadas e sempre unidos com a 

ajuda do Senhor. 

 

 Rita 

 

Separada, vive com os filhos, 41 anos, refere que já tem 20 anos que vive com HIV. 

Contraiu o vírus do seu antigo marido e descobriu quando engravidou de sua segunda 

filha. Relata que a mesma tinha alguns problemas de saúde e que a pediatra solicitou o 

exame. Então sua ginecologista também solicitou e ela descobriu. Sua filha faleceu e 

até hoje a paciente refere se sentir incompleta. Não gosta de lembrar do momento da 

descoberta porque lembra da perda de sua filha. Depois de se separar do marido 

encontrou outro parceiro para quem não contou no início do relacionamento que tinha 

o vírus. Então o mesmo descobriu por outra pessoa, no início foi difícil mas depois ele 

aceitou e tiveram mais dois filhos sem HIV. relata ter feito o tratamento. Somente a sua 

filha mais velha do primeiro casamento sabe de sua sorologia. Os outros filhos não. 

Desenho: 
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Esta flor é a minha filha que se foi... Ainda me sinto incompleta, como se faltasse 

um pedaço de mim e sempre que lembro dela eu desenho esta flor. Talvez seja 

porque descobri esta doença quando ao mesmo tempo ela adoeceu e morreu... sei 

lá... 

 

 

Guinho 

Casado, relata que o casal é evangélico e que desde que a conheceu na igreja e se 

interessou por ela, contou a verdade e ela aceitou. Sempre tiveram relações sexuais sem 

preservativo e planejaram a gravidez através do método natural. Não aceitavam 

conceber um bebê se outra forma. Atualmente usam preservativo porque sua esposa 

esta amamentando. Os dois negam a contaminação pelo vírus. Relata que antes de 

conhecer sua esposa ele já tratava o HIV, mesmo acreditando que não tem o vírus, faz 

uso dos medicamentos. 

 

 

 

 

Desenho: 

 

Uma folha em branco. É isso mesmo, como se eu não tivesse nada! Não tenho nada 

só os exames dizem que eu tenho mais nem eu nem minha esposa acreditamos 

nisso e Deus e a prova de que não tenho isso tivemos nossa filha sem fazer nada 

desses técnicas e ela nasceu perfeita, sem isso... 
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 Leonardo  

Separado, vive sozinho, 48 anos, Possui relacionamento estável, descobriu o HIV 

porque a médica passou vários exames, inclusive para HIV quando o paciente teve uma 

dor no estômago. Sua irmã pegou o resultado, contudo não leu. O resultado foi aberto 

no bar onde bebia e relata que não se importou com o mesmo. Não conta para ninguém 

sobre sua condição sorológica e tem relações sexuais com sua parceira usando sempre 

preservativo. Relata não querer ter filhos, pois já possui cinco e sua namorada três. 

Desenho: 

 

Esse sou eu na praia porque eu adoro praia! Se eu pudesse dormia e acordava 

vendo o mar! Acho a coisa mais linda o azul do mar. Sou fã do sol! Acho o dia sem 

sol muito sem graça! Então esse sou eu no mar, de sunga tomando banho e lá tem 

a cadeira de praia para eu sentar e olhar o mar e pensar na minha vida. Quando 

converso com o mar me sinto bem e parece que tudo quanto é tristeza vai embora. 

Aquela é minha casa que eu queria que fosse na praia mais como não pode né 

então minha casinha é da favela mesmo mas é minha. Essa é minha vida sou 

encostado por invalidez então estou quase todo dia na praia que é minha segunda 

casa, lá não tem tristeza só alegria! 

 

 

 Joana  

 

Casada, reside com seu marido e dois filhos dele além de três filhos dela, 37 anos, 

descobriu o HIV durante o pré-natal do segundo filho. Relata que depois teve vários 

relacionamentos até encontrar seu atual companheiro com que vive atualmente. Relata 
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que o marido não gosta de usar preservativo nas relações sexuais e que tem medo de 

um dia faltar aos filhos. Bom relacionamento com a família que a apoia. Contou ao 

marido depois de já estarem namorando sobre o HIV e ele aceitou. Vivem bem mesmo 

com as dificuldades financeiras. 

Desenho: 

 

Eu não esperava essa gravidez, mas como aconteceu, esta sou eu grávida, meu 

marido lindo, meus filhos, minha casa e o vento lá batendo na árvore que leva 

embora tudo de ruim da vida e deixa só as coisas boas! Um dia de sol que ilumina 

e trás energia boa e um dia de chuva que lava a alma e a tristeza, o sofrimento da 

vida dura que a gente que tem isso leva. 

 

 

Camila 

 

Casada com uma pessoa que vive com HIV, soronegativa. 27 anos, Relata que seu 

marido descobriu o vírus quando adoeceu e foi internado. Seu grande desejo era ser 

mãe, então depois de muitas dúvidas e preconceitos da própria equipe de saúde , 

segundo ela, fizeram a inseminação artificial e tiveram uma menina. A entrevistada 

conta que deseja ter mais um filho e que seu marido no início não queria já que relata 

ter sofrido muito com o processo. Contudo depois de muitas brigas e o desejo de se 

separar, ele aceitou e estão tentando novamente. Relata a dificuldade de conseguir um 

local que faça o procedimento e por ser dispendioso continuam procurando. 

Desenho: 
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Nesse desenho eu coloco a minha alma... Sempre quis ter uma família grande, pelo 

menos dois filho e isso que esta no meu pensamento. Não vou desistir! Vou 

conseguir ter meu segundo filho. Este e meu marido cheio de dúvidas e de 

incertezas... e lá no balão como você pode ver e a família feliz de mãos dadas 

unidos pelo amor. Todos sem rosto porque parece que nesta sociedade somos 

apenas mais um, não temos importância. Nossos sonhos e desejos não importam 

para as pessoas, os governantes. 

 

 

 

Primeira etapa - Codificação: Após escutar e transcrever na íntegra as entrevistas ao mesmo 

tempo em que fazia a análise dos depoimentos, digitei as mesmas que  se encontram na 
íntegra, ao final deste trabalho. (Anexo II)  

 

Segunda etapa- Construção das unidades temáticas: Foi realizada uma leitura flutuante, 

destacando os pontos mais importantes e selecionando-os com cores diferentes, o que 

chamamos de codificação os quais se destacaram pelo significado dado pelos depoentes.  

Selecionei nesta etapa 65 temas que serão vistos no quadro abaixo.
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UNIDADES 

TEMÁTICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total 

1-Contraiu do 

marido 

X            x       2 

2-Descoberta no 

pré-natal 

X             x x     3 

Sentimento na 

descoberta 

X x x  x   x   x x x x      9 

4-História do 

relacionamento 

X  x   x     x    x     5 

5-Começo do 

namoro não 

contou 

X     x              2 

6-Sexo sem 

preservativo  

X   x  x  x x   x   x  x   8 

7-Reação do 

parceiro 

X   x  x x       x x x x   8 

8-Gravidez não 

planejada 

X                   1 

9-Gravidez 

planejada  

X                   1 

10-Fazer o exame 

no parceiro 

X                   1 

11- filhos sem 

HIV   

X                   1 

12-Medo da 

morte  

X x                  2 

13-Deus ajuda X            x       2 

14-Contar, falar 

faz bem 

X                   1 
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15- descoberta do 

HIV 

 x  x x x x x x x x  x    x x x 13 

16-Já tinha o 

vírus quando 

conheceu o 

parceiro 

 x x x                3 

17-Transmissão 

vertical 

 x                  1 

18-Significado da 

doença 

 x  x             x   3 

19-Tipo de parto  x x                 2 

20-Desejo de 

engravidar com 

HIV 

 x  x          x   x   4 

21-Formação de 

uma família 

 x                  1 

22-Fim do sonho 

de ter um filho 

 x                  1 

23-Conhecimento 

sobre o HIV 

 x                  1 

24-Relação de 

amor e negação 

do uso do 

preservativo 

 x x x     x        x   5 

25-Desejo de ter 

mais filhos 

 x  x    x        x   x 5 

26-Felicidade por 

ter um filho 

 x                  1 

27-Tentar 

engravidar sem 

usar preservativo 

 x                  1 

28-Nascimento  x                  1 
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do bebê 

29-Os pais do 

parceiro 

desconhecem o 

HIV 

 x                  1 

30-Não contou 

para ver se o 

relacionamento 

ia prosseguir 

  x                 1 

31-Contar é 

difícil 

  x               x  2 

32-Contou e o 

parceiro aceitou 

 x x        x         3 

33-Não gosta de 

usar preservativo 

X  x                 2 

34-Técnica para 

engravidar 

  x               x x 3 

35-Relação 

sexual só de 

preservativo 

 x x     x  x x   x    x  7 

36-Família X x x x x x  x x x x  x x   x x  14 

37-Desejo de ter 

um filho 

  x   x x  x  x       x  6 

38-Preconceito X   x  x  x  x x  x x x   x x 11 

39-Medicação    x    x x   x  x x  x   8 

40-Não deseja ter 

filhos 

    x     x  x x       4 

41-Adoção     x x           x   3 

42-Vergonha     x x              2 

43-Viver a vida 

com HIV/ 

história com hiv 

    x  x x  x x x x  x x  x x 11 
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44-Relação 

sexual 

preservativo 

antes e depois 

    x x x         x   x 5 

45-Tratamento 

na gestação 

 x     x             2 

46-Lembrar-se 

de quando 

descobriu é 

sempre difícil 

      x             1 

47-Tratamento        x x           2 

48-Não aceita 

que tem o vírus 

         

x 

          1 

49-Negação do 

parceiro/parceira 

X x x x     x x          6 

50-Descobrir e 

contar ao 

transmissor 

        

 

 

 

  

x 

         1 

51-Não conta a 

ninguém que tem 

HIV 

         x          1 

52-Não pode ter 

filhos 

    x       x x   x    4 

53-Contar ao 

parceiro ou não 

contar 

X x     x  x   x  

 

 

x x x    8 

54-Parceiro 

também não 

deseja ter filhos 

           x x       2 

55-Com o antigo             x       1 
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relacionamento 

queria ter filhos 

56-Conhecer 

outra pessoa 

            x x      2 

57-O parceiro 

tinha não contou 

sobre o HIV 

            x       1 

58-Abandono do 

parceiro 

            x x      2 

59-Não deseja e 

não pode ter 

mais filhos 

              x     1 

60-Medo do HIV                 x   1 

61-No início do 

namoro sempre 

usa preservativo 

depois não usa 

mais 

                x  x 2 

62-Recusa em 

continuar o 

relacionamento 

                 x  1 

63-Falta de 

clínicas para 

realização das 

técnicas 

                 x x 2 

64-Ele positivo, 

ela negativa 

                  x 1 

65-

Arrependimento 

de continuar 

casada 

                  x 1 
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Dos 19 depoentes, apenas um referiu ter planejado a gestação, os outros que tiveram 

filhos não foram planejados e ainda há aqueles que não puderam ou não quiseram ter filhos. 

Dos 19 depoentes, sete tiveram filhos antes de descobrir o HIV, nove tiveram filhos 

quando já viviam com o vírus, sendo que Joana e Rita tiveram filhos antes da descoberta e 

depois da mesma. Seis dos participantes não tem filhos e três das crianças nascidas dos casais 

sorodiscordantes estão aguardando confirmação de soronegatividade, um está confirmado ser 

soronegativo e a outra depoente, Cleide,  ainda estava grávida no momento da entrevista.  

 

Terceira etapa- recodificação: com estas 65 unidades temáticas, agrupando pontos 

convergentes, divergentes e próximos, para quantificar as falas, surgiram 11 categorias brutas, 

onde foram somadas a frequência com que as falas apareciam chamadas de recorrência. 

 

 

Dilema: Conto ou não que tenho HIV? 

1-Contraiu do marido 

5-Começo do namoro não contou 

14-Contar, falar faz bem 

30-Não contou para ver se o relacionamento ia prosseguir 

31-Contar é difícil 

50-Descobrir e contar ao transmissor 

51-Não conta a ninguém que tem HIV 

53-Contar ao parceiro ou não contar 

Recorrência= 18 

 

O despertar do HIV: descobrindo o enigma 

2-Descoberta no pré-natal 

15- descoberta do HIV 

46-Lembrar-se de quando descobriu é sempre difícil 

Recorrência=17 

 

Sentimentos e significados do que é ter HIV 

3-Sentimento na descoberta 

12-Medo da morte 

18-Significado da doença 

26-Felicidade por ter um filho 

38-Preconceito 

42-Vergonha 

48-Não aceita que tem o vírus 

49-Negação do parceiro/parceira 

60-Medo do HIV 

Recorrência=36 
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Vivendo uma história com HIV 

4-História do relacionamento 

43-Viver a vida com HIV/ história com hiv 

Recorrência=16  

 

O preservativo nas relações de amor e sexo: liberta das amarras ou amarra na 

liberdade? 

6-Sexo sem preservativo 

24-Relação de amor e negação do uso do preservativo 

33-Não gosta de usar preservativo 

35-Relação sexual só de preservativo 

44-Relação sexual preservativo antes e depois 

61-No início do namoro sempre usa preservativo depois não usa mais 

Recorrência=29 

 

O outro lado da moeda: o que o parceiro diz sobre o HIV 

7-Reação do parceiro 

10-Fazer o exame no parceiro 

16-Já tinha o vírus quando conheceu o parceiro 

29-Os pais do parceiro desconhecem o HIV 

57-O parceiro tinha e não contou sobre o HIV 

58-Abandono do parceiro 

Recorrência= 19 

 

Momento único: a gestação e o desejo de ter ou não ter filhos , filhos meus ou do HIV? 

8-Gravidez não planejada 

9-Gravidez planejada 

11- filhos sem HIV 

20-Desejo de engravidar com HIV 

22-Fim do sonho de ter um filho 

25-Desejo de ter mais filhos 

37-Desejo de ter um filho 

40-Não deseja ter filhos 

52-Não pode ter filhos 

54-Parceiro também não deseja ter filhos 

55-Com o antigo relacionamento queria ter filhos 

56-Conhecer outra pessoa 

Recorrência = 28 

 

A família, Deus e a Religião. 

13-Deus ajuda 

21-Formação de uma família 

36-família 

41-Adoção 

Recorrência=20 
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Conhecendo as técnicas de reprodução: dois corpos unidos em busca de um novo ser 

17-Transmissão vertical 

19-Tipo de parto 

23-Conhecimento sobre o HIV 

28-Nascimento do bebê 

27-Tentar engravidar sem usar preservativo 

34-Técnica para engravidar 

63-Falta de clínicas para realização das técnicas 

Recorrência=11 

 

Dormindo com o inimigo: quem o HIV ou a medicação? 

39-Medicação 

45-Tratamento na gestação 

47-Tratamento 

Recorrência=12 

 

Seguir ou não seguir em frente... 

62-Recusa em continuar o relacionamento 

64-Ele positivo, ela negativa 

65-Arrependimento de continuar casada 

Recorrência= 3 

 

Quarta etapa - após o agrupamento das 11 categorias brutas e uma nova leitura das mesmas, 

foi realizada a síntese e agrupamentos temáticos. Desta forma surgiram três categorias 

analíticas.  Ao final, foi contabilizado o número de vezes que as unidades temáticas 

apareceram nas falas das depoentes e somados, sendo evidenciado o que chamamos de 

recorrência. 

 

Momento único: a gestação e o desejo de ter ou não ter filhos , filhos meus ou do HIV? 

Recorrência: 28 

 

O preservativo nas relações de amor e sexo: liberta das amarras ou amarra na 

liberdade? 

Recorrência: 29 

 

Conhecendo as técnicas de reprodução: dois corpos unidos em busca de um novo ser 

Recorrência: 11 

 

Vale ressaltar que as categorias emergiram das narrativas de vida dos depoentes e 

foram selecionadas de acordo com os objetivos deste estudo. 
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Desenho da Rita 

Como é por dentro de outra pessoa 

Como é por dentro de outra pessoa 

Quem é que o saberá sonhar? 

A alma de outrem é outro universo 

Como que não há comunicação possível, 

Como que não há verdadeiro entendimento. 

Nada sabemos da alma  

Senão da nossa; 

As dos outros são olhares, 

São gestos, são palavras, com a suposição de qualquer semelhança 

No fundo. 

(Fernando Pessoa) 

 

 

 



81 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS CATEGORIAS 

 

5.1 CATEGORIA I: DECIDINDO SOBRE A VIDA: À GESTAÇÃO E O DESEJO DE TER 

FILHOS OU NÃO TER FILHOS 

 

De acordo com as narrativas de vida dos depoentes que participaram desta pesquisa, 

pudemos evidenciar que a grande maioria tinha e tem o desejo de ter filhos, alguns 

concretizaram este desejo, outros não, contudo a vontade de ter um filho vai além da 

concretização do fato. 

No início da epidemia, os portadores do vírus tinham limites ditados pela brevidade da 

vida que a doença impunha e por isso não tinham tempo hábil muita das vezes para fazer 

planejamento em todos os sentidos de sua vida, inclusive o lado afetivo a médio e longo 

prazo.  

Devido ao surgimento dos antirretrovirais na década de 90, e a distribuição gratuita 

destes por alguns países como o Brasil, houve modificações do que se refere ao HIV, como a 

progressão da doença, índice de mortalidade, surgimento de infecções oportunistas, risco de 

transmissão vertical e até mesmo de contaminação do parceiro quando a carga viral encontra-

se indetectável. Desta forma o HIV assumiu uma condição de doença crônica, onde as pessoas 

vivem anos, com qualidade de vida, quando fazem o tratamento de forma adequada.  

Desta forma, neste momento da evolução da doença é possível falar de sexualidade, e 

de desejo de reproduzir, uma vez que, a heterossexualização e a feminilização da epidemia 

trouxeram com ela muitas mulheres em idade reprodutiva, que vivem ou não com o HIV e se 

relacionam com homens que também vivem ou não com o vírus e podem desejar ter filhos. 

Entretanto não podemos restringir a sexualidade destas pessoas à reprodução. Sexualidade vai 

muito além da relação sexual e do desejo de reproduzir. No entanto, neste trabalho trataremos 

a sexualidade dos casais sorodiscordantes no que se refere a reprodução e ao desejo de ter 

filhos. 

A relação sexual é considerada o meio pelo qual a contaminação pelo HIV  mais 

ocorre.  Para Carvalho e Piccinini (2006). a ameaça de infecção pode abalar a segurança e a 

estabilidade dos relacionamentos, principalmente  com relação à solicitação do uso de 

preservativos, podendo esse pedido  remeter à ideia de perda da confiança no parceiro, o que 

se chocar com o ideal do amor romântico  
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Vários estudos trazem que após a descoberta do HIV, existe uma dificuldade na 

manutenção da relação sexual, devido à diminuição da autoestima, da obrigatoriedade do uso 

do preservativo nas relações sexuais, o uso dos antirretrovirais e as alterações físicas que estes 

podem causar o medo de transmitir o vírus ao parceiro, e a própria lembrança de ter sido 

infectado durante o ato sexual, em sua maioria. 

 

 

Após a descoberta da soropositividade há um período de suspensão de beijos, 

carícias, contatos íntimos e atividade sexual. Os parceiros podem passar por uma 

fase de distanciamento, logo que o evento da sorodiscordância efetiva se instala 

(Delor, 1999). O processo de adaptação técnica ao risco da doença contém emoções, 

dúvidas e resistências. Parte dos entrevistados refere medo de contaminação. Um 

receio, entretanto, velado, pois revelá-lo seria explicitar a diferença sorológica, 

minimizada ou supostamente esquecida no cotidiano, quando não se fala em AIDS. 

Trata-se, portanto, de uma estratégia de neutralizar a presença da doença. 

(MAKSUD, 2007p. 185) 

 

 

Eu separei dele porque achava que ele estava comigo por pena e eu não queria isso! 

Aí ficamos separados dois meses e quando voltamos ele me pediu um filho. (Cleide) 

 

 

Entretanto, neste estudo pudemos observar que os parceiros se recusavam a usar 

preservativo e alguns desejavam até mesmo contrair o vírus como prova de amor, realmente 

tratando a doença como uma doença crônica, e banalizando todas as alterações físicas e 

psicológicas que esta pode trazer. 

 

 

Tive dois filhos e hoje estou separada, mas são saudáveis, não tem nada. Bom à 

gente quis engravidar, o primeiro foi planejado, o segundo foi no susto a gente 

queria e não queria, com medo, mas como ele não aceitava muito a camisinha aí 

veio. Por isso transamos e engravidamos. (...) eu não contei e ele no início já não 

queria fazer de camisinha, não aceitava... Aí foi na época que eu não contei que ele 

descobriu aí fez exame de HIV aí não deu nada, foi até na época que eu engravidei 

da primeira. Aí depois do segundo, fez novamente exame e não deu nada de novo. 

Ele não ligou sempre quis ter filho (...) (Rita) 

 

 

Meu marido está todo bobo! Mega feliz! Ele disse que o filho era a minha prova de 

amor para ele e que ele queria também me dar uma prova de amor. Aí não sei se 

devo falar, nem falei para o doutor, mas você é tão legal, acho que posso falar 

(sinalizo com a cabeça que sim), então, ele queria transar sem camisinha pra pegar o 

HIV. Disse que essa era a maior prova de amor para me dar e que iria fortalecer 

nossa união. Aí eu falei que não! Ele não ia aguentar viver com isso! Tem que fazer 

tudo certinho porque senão dá ruim! Ele bebe e fuma, ia logo ficar doente! Falei que 

não quero isso para ele e a prova ele já me deu de ficar comigo mesmo sabendo 

disso! Não faço sem camisinha e até sexo oral uso o plástico da feminina para ele 

fazer. Ainda de mais a mais falei se eu morrer quem vai cuidar dos nossos filhos? 

Não ele tem que ficar normal! Nossa, desabafei, acho que eu precisava contar! 

Obrigada! (Cleide) 
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Para ela, assim como para mim é como se eu não tivesse nada e vai fazer três anos 

que a gente está junto, ela aceita numa boa, tanto é que aí o pessoal falava pra ter 

filho, vai ter que fazer isso ou aquilo, tanto é que nós no entanto fomos do jeito 

normal mesmo e não deu nada pra ele, graças a Deus, nem pra ela.(Guinho) 

 

 

Como pudemos observar nas falas dos depoentes, muitos tratam o HIV como uma 

doença banal, sem muita importância. Podemos dizer que não conhecem o que a doença 

representa ou que negam a importância da mesma? Fato é que existe negação no que se refere 

a potencial gravidade que esta doença que possui tratamento , mas ainda sem cura representa. 

 

 

Um aspecto importante nesta discussão é como a doença do parceiro é percebida 

pelo sujeito soronegativo. Com a convivência cotidiana, muitas pessoas que se 

declaram desconhecedoras da AIDS até um contato mais próximo com a doença, 

passam a vê-la “com outros olhos”, considerando-a um “mal menor”, passível de ser 

administrado. Uma variedade de significados é atribuída ao risco, relacionada a 

outros condicionantes subjetivos e estruturais. (Maksud, 2007,p.189) 

 

 

Pode-se dizer que a convivência, a proximidade com a doença, a possibilidade do 

tratamento, sendo este gratuito, e a diminuição dos efeitos colaterais dos medicamentos 

também auxiliam a manutenção desse pensamento simplório, no que tange ao HIV.  

Outro ponto pode ser visualizado na fala de Cleide quando seu marido relata que quer 

ter relações sexuais sem camisinha e caso contraia o vírus não irá se importar, alegando ser 

uma prova de amor. Este tipo de pensamento pode ser comparado a um pacto, onde para ser 

aceito e pertencer a determinado grupo, é necessário fazer parte dele, e neste caso, para 

demonstrar o seu amor pela esposa, já que ela aceitou engravidar dele mesmo com HIV ele 

também deseja demonstrar o carinho, afeto e companheirismo se doando e pertencendo ao 

mundo soropositivo da esposa, negligenciando tudo o que a doença oferece.  

Tendo em vista que a reprodução em situação de sorodiscordância pode acarretar 

danos à saúde do bebê e do parceiro, este tema deve ser bastante discutido e havendo o desejo 

de gerar um bebê, este deve ser feito de forma consciente e madura, conhecendo todos os 

riscos para ambas as partes. A gravidez então deve ser planejada e algumas técnicas devem 

ser seguidas para uma maior segurança do trinômio (mãe/ pai e bebê).  

Mesmo frente ao que podemos observar e constatar sobre o HIV parece existir um 

hiato diante questões psicológicas e sociais associadas à gravidez neste contexto, e a 

concepção dos serviços e também dos profissionais de saúde encontra-se focada na 

medicalização, no tratamento farmacológico e clínico, salientando apenas no uso do 

preservativo. (Dias, Duque, & Silva, 2003). 



84 

 

Em algumas falas abaixo podemos perceber que a gravidez não foi planejada, que 

como a maioria dos depoentes relata, aconteceu, sem nenhum cuidado, sem programação ou 

planejamento. Isso implica também no que o HIV pode acarretar para esta família quando não 

são tomados os devidos cuidados. 

 

 

Aí agora eu nem acreditei que estava grávida novamente! Nossa só de olhar para ele 

já pego filho (Sorri). Estou grávida de mais um, falei para ele! Ele quase morreu do 

coração, mas falou onde come 4 e aí estou aqui né! A criança nasceu e vamos fazer 

o tratamento nela para ela não pegar. (Joana) 

 

 

Na verdade a menstruação dela já está atrasada mas já atrasou outras vezes então 

quero ter certeza para depois falar, segredo por enquanto porque vão falar ... aí ela 

vai ter que vir... Vamos fazer o exame. Te contei porque me senti a vontade, sei lá... 

(Gregório) 

 

 

Alguns estudos vêm mostrando os possíveis riscos de uma gestação com HIV tanto 

para as mulheres como para os bebês. Contudo, os mesmos relatam que os danos que podem 

adi vir de uma gravidez em concomitância com HIV em um mesmo organismo devem ser 

considerados, entretanto, o que mais interfere neste contexto é a realidade onde esta vive e se 

ela possui qualidade de vida e tratamento adequado. 

A partir de uma extensa revisão de literatura, Beitune, Duarte, Quintana e Figueiró-

Filho (2004) observaram que a gravidez não representa riscos para a mulher no que se refere 

ao adoecimento por doenças oportunistas. Contudo, nesta mesma revisão os autores 

destacaram que a presença do HIV/AIDS na gestação foi descrita por alguns estudos como 

representando aumento do risco de aborto espontâneo e problemas ligados ao endométrio na 

mulher após um ano do nascimento do bebê. Além disto, McIntyre (2005) relata que a 

gravidez, contudo em pessoas com dificuldades econômicas e sociais podem haver alterações, 

já que quem tem acesso aos serviços e a assistência, a melhor qualidade de vida e as melhores 

condições nutricionais, teram mais chances de ter uma vida saudável. Revisando estudos 

realizados em países pobres da África e da Ásia, McIntyre (2003) encontrou relações entre 

mortalidade materna e HIV/AIDS. Como destacado pelo autor, o HIV/AIDS poderia estar 

relacionado ao aumento de complicações obstétricas, como hemorragias pós-parto e infecções 

no puerpério. A infecção pelo vírus também poderia favorecer o aparecimento de doenças 

oportunistas, tais como pneumonia e tuberculose, ainda que tais Complicações possam ser 

revertidas quando há acesso à terapia antirretroviral.( GONÇALVES ET AL, 2009). 

 



85 

 

Aí eu falei, poxa mas você sabe do meu problema, que eu vou ter que tomar vários 

cuidados né, vai ser difícil pra mim porque a mulher que se ferra né ainda mais com 

HIV, vou ter que tomar remédio e uma porção de coisa. Aí ele disse não! Vamos lá 

que eu te ajudo. Aí eu vim aqui, conversei com a médica se tinha possibilidade da 

criança vim com isso porque eu não queria né! Meu filho é normal! Eu não queria 

isso para um filho meu aí ela me falou que se eu tomar tudo certinho não nasce né, 

aí meu útero livre e desimpedido sem remédio né, peguei logo filho. Aí agora eu 

faço pré-natal e o médico passou vários exames. ( Cleide) 

 

 

Eu gostaria muito de ter um outro filho agora mas eu vou fazer quarenta nos, ele já 

tem dois filhos e o meu mais velho tem vinte e quatro anos... Mas nós até falamos 

dessa possibilidade, eu não estou nem aí para o HIV, eu sei que existe tratamento 

para o bebê, nós já nos informamos como faz para engravidar, a gente sabe tudinho, 

ele pergunta, ele é muito esclarecido sabe, a equipe aqui adorou ele! Só que eu sou 

hipertensa, já vou fazer quarenta anos, seria gravidez de risco né... Mas não pelo 

HIV não! Até minha família não falaria nada de eu ter outro filho. Minha mãe até ia 

gostar. (Sheila) 

 

 

Houve também aqueles que planejaram ter filhos e relatavam esse desejo por 

diferentes motivos, ou porque se sentiam incompletas como Rita, que perdeu sua filha no 

mesmo momento que descobriu que tinha o HIV, ou porque seu parceiro, amor e amante 

havia morrido e o plano de der um filho era dos dois como a história de rebeca, ou ainda já 

tinha um filho e desejava ter outro independente do parceiro ter ou não HIV.  

Aqui então trago um maior número de falas pra elucidar que 13 dos depoentes 

expressaram o desejo de ter filhos, como pudemos observar, mesmo que por algum motivo de 

saúde não pudessem mais engravidar, relataram que se pudessem teriam mais filhos. Desta 

forma podemos observar que o HIV não os impede de sonhar e de desejar um filho, mesmo 

com todas as dificuldades sociais e psicológicas que esta gestação pode acarretar.  

 

 

O primeiro foi planejado, o segundo foi no susto a gente queria e não queria, com 

medo, mas como ele não aceitava muito a camisinha aí veio. Por isso transamos e 

engravidamos. Eu vim aqui e fiz o tratamento certinho na gravidez e hoje a mais 

velha está com dez anos e o mais novo com nove anos, sem nada. Sem problema 

nenhum. e eu também porque sempre me senti incompleta depois da perda da minha 

segunda filha, não que um filho substitua o outro mas aço que precisava me sentir 

mãe novamente porque ainda mais depois dessa doença, achava que minha vida 

tinha acabado e se eu fosse mãe minha vida voltaria e minha filha seria lembrada 

naquela criança que nasceria viva e bem, sem doença, mesmo eu já sabendo de tudo. 

É... Viver com HIV não é fácil mas a gente vive. 

 (...) (Rita). 

 

 

Eu tenho muita vontade de ter filhos sim. Mas ele sempre falou que não queria ter 

filhos porque acha chato, chora... E eu não, sempre falei que filho é uma bênção, 

quem dera eu tivesse logo três. Nossa, melhor três, cinco filhos agora e não ter essa 

doença ruim que eu tenho. Queria ter cinco filhos e não ter o que eu tenho porque 

nossa, filho é uma bênção e filho cresce ai você tem ele pra a vida toda mas a doença 

não... É para a vida toda também mas tem que se cuidar a vida toda também. Eu 
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preferia ter  filho do que ter o que eu tenho. Tem gente que fala nossa eu queria ter 

alguma coisa. Tem uma amiga minha, logo assim que eu descobri, ela descobriu que 

estava grávida, ela era muito amiga minha, aí ela falou não, eu queria estar no seu 

lugar, tipo mais um filho, aí eu falei, não fala isso! Filho é uma bênção de Deus e 

isso é o que? Não é bênção nenhuma de Deus, é castigo! (Bárbara) 

 

 

Já seis dos depoentes relataram que não tem mais o desejo de ter filhos, seja porque já 

tinham filhos antes de descobrirem o HIV, seja porque o parceiro não pode mais ter filhos por 

motivo de doença ou até mesmo falecimento, ou ainda porque têm medo da contaminação, ou 

até mesmo preconceito por parte da população. Contudo este último foi percebido meio a 

entrelinhas. 

 

 

Eu falo que temos que usar camisinha pra ela não pegar filho porque eu já tenho 

cinco e ela três então não quero mais. Que vantagem tem ter filhos? Tudo some! Os 

que eu tive casou tudo e sumiu! Tem gasto pra caramba, só gasto! Tudo tem que 

dividir, pagar pensão, dar tênis, roupa. Aí vai na minha casa e fala, papai estou com 

saudades mas é coisa passageira, depois some. Eu quando era adolescente era doido 

para ter um filho mas é só ilusão, quer dizer, ser pai né, mas vi que é só ilusão, só 

problema. E outra, hoje para ter um filho tem que ter dinheiro, está tudo muito caro, 

eu moro no morro cheio de tráfico, os bandidos andam armados e vendem drogas na 

minha porta e eu não posso fazer nada! Então não tem como criar uma criança num 

lugar desse. Não quero colocar mais filho no mundo. Meu mais novo já tem vinte 

anos. Já ta tudo criado.Ela também acha que filho hoje é problema. A gente pensa 

muito igual. Quero curtir a vida. (Leonardo) 

 

 

Assim, ele não tem filho, eu já tenho uma,então não quero outro, ele também não, 

foi a primeira pergunta que eu fiz, ele tem quarenta e dois anos, acha que já passou 

da idade e que o mundo está muito violento, quando o filho tiver adolescente ele já 

vai estar velho, não tem como ficar atrás de uma criança no mundo de hoje, ele diz. 

Eu já tenho uma filha de vinte e dois anos né, casei muito cedo com o pai dela. Eu 

também não quero mas talvez se não tivesse esse problema, sim... mas com essa 

situação não.  Mas não é só por isso, esse mundo do jeito que ta, as pessoas, essa 

situação... Eu também quero ter mais liberdade, porque eu era adolescente quando 

casei, era muito nova, nem casei grávida mais fiquei logo grávida e quando ela tinha 

dois aninhos eu me separei por causa da traição, sofrimento, aí eu fiquei presa, ali , 

aí eu não quero mais ficar presa, não quero mais ter essa experiência e aí por causa 

dessa parte da saúde, aí que eu não quero, não me faz falta. Gosto muito de criança, 

adoro, mas não quero mais essa responsabilidade. (Carolina) 

 

 

Uma das depoentes, Bela, trouxe à tona a transmissão vertical. Sua mãe tinha o vírus e 

o transmitiu para seus filhos sem saber. Bela relata que seu maior desejo era ser mãe que 

depois de ter descoberto sua sorologia, achou que seu sonho teria encerrado. Contudo 

sabemos que a mulher que deseja engravidar, deve seguir o protocolo (076) (vide em anexo 

III), para diminuir os riscos de contaminação do bebê que pode acontecer em três momentos; 

durante a gestação, no momento do trabalho de parto, principalmente quando algumas 

medidas invasivas são tomadas, e após o parto através de cada mamada onde o bebê fica 

exposto ao vírus pelo aleitamento materno. 
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A maior parte dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca de 65%) ocorre 

durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito, e os 35% restantes ocorrem 

intra útero, principalmente nas ultimas semanas de gestação, havendo ainda o risco 

adicional de transmissão pós-parto por meio do aleitamento materno. O aleitamento 

materno apresenta riscos adicionais de transmissão, que se renovam a cada 

exposição da criança ao peito, e situa-se entre 7% e 22%. (BRASIL, 2010, p.147) 

 

 

Pensei logo como seria se eu quisesse ter um filho porque eu sempre quis! Tinha 

várias bonecas e cada uma com um nome e eu sonhava com um bebê de verdade 

sabe, para ter a minha família de verdade e quando eu descobri que tinha isso pensei, 

eu não posso ter um filho e fazer o que minha mãe fez mesmo sem saber, de passar 

isso para o meu filho. Então achei que meu sonho estava acabado. (Bela) 

 

 

O ministério da saúde, com o interesse de diminuir essa transmissão mãe/bebê, orienta 

em seus manuais o uso dos antirretrovirais durante o pré-natal, trabalho de parto e parto. 

Segundo Brasil, (2010) deve-se utilizar um esquema com medicações antirretrovirais com 

duas classes diferentes, seja por indicação de tratar o HIV ou por profilaxia. O uso desta 

terapia combinada tem a intenção de reduzir a carga viral da gestante ao nível indetectável 

diminuindo assim a chance de transmissão vertical para o bebê. Vale ressaltar quer o bebê 

também iniciará o uso de medicação logo após o nascimento. Quanto ao tipo de parto, este 

poderá ser normal quando carga viral da gestante for indetectável, ou deverá ser realizada 

cesárea eletiva quando a carga viral for elevada ou desconhecida.  

 

Segundo o manual do Ministério da Saúde, BRASIL, (2010), o esquema de Profilaxia 

antirretroviral intraparto indicado é:  

1- Todas as gestantes devem receber AZT intravenoso desde o inicio do trabalho de parto 

normal ou nas 3 horas antes da cesárea eletiva. Deve ser mantido ate o clampeamento 

do cordão umbilical; 

2-  Os medicamentos antirretrovirais (ARV) orais utilizados pela gestante, de forma 

diária, devem ser mantidos durante o trabalho de parto e no dia programado para a 

cesária. Manter horários já pré-estabelecidos. Ofertar medicamentos com pouca água 

devido a necessidade de jejum. Mesmo durante a infusão de AZT venoso, manter a 

droga oral como prescrita anteriormente.om exceção da estavudina, que deve ser 

suspensa doze horas antes do AZT venoso.  

3- Gestantes com resistência documentada ao AZT, que não o tenham utilizado durante a 

gravidez, mantém indicação de AZT intravenoso (IV) no parto. Seus RN devem 

receber a solução oral, conforme o esquema preconizado. 

 

Dose: iniciar a infusão, em acesso venoso, individualizado, com 2mg/kg na primeira 

hora, seguindo com a infusão continua, com 1mg/kg/hora, ate o clampeamento do 

cordão umbilical. Diluir em soro glicosado a 5% e gotejar, conforme o quadro 29 a 

seguir. A concentração não deve exceder 4mg/ml.  
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Outro ponto muito abordado durante as narrativas dos participantes é que os que já 

tinham filhos, os filhos não tinham sido contaminados pelo vírus, e isto era tratado para 

entrevistados como um milagre, uma benção de Deus, aflorando neste momento o lado 

religioso. Os que ainda não tinham filhos e desejavam tê-los relataram que tinham medo sim 

de transmitir o vírus ao bebê, mas que fariam o tratamento da melhor maneira possível pra 

que seus futuros filhos não fossem contaminados. Brasil, (2006) Relata que realizando uma 

análise dos riscos, quando cumprido todas as medidas preventivas descritas na literatura, a 

transmissão do HIV materno-infantil pode variar de zero a 2%.  

 

 

Meu filho não tem nada, já tem dezoito anos ele e dezoito que eu descobri. Agora 

ela não está engravidando né, está querendo outro, mas eu falo pra ela que a idade 

está um pouco avançada né ,mas se ela quer eu topo.(Gregório) 

 

 

Tive dois filhos e hoje estou separada, mas são saudáveis, não tem nada (...). Eu vim 

aqui e fiz o tratamento certinho na gravidez e hoje a mais velha está com dez anos e 

o mais novo com nove anos, sem nada. Sem problema nenhum... (Rita) 

 

 

Aí eu vim aqui, conversei com a médica se tinha possibilidade da criança vim com 

isso porque eu não queria né! Meu filho é normal! Eu não queria isso para um filho 

meu, aí ela me falou que se eu tomar tudo certinho não nasce né, aí meu útero livre e 

desimpedido sem remédio né, peguei logo filho. Aí agora eu faço pré-natal e o 

médico passou vários exames. (Cleide) 

 

Do mesmo jeito que veio ela, ia vim outro sem problemas. No caso dela é pior ainda 

porque a gente não sabe, mas quando a gente sabe é mole, pode tratar e aí, não vejo 

mal nenhum, com remédio, hoje em dia a medicina está muito avançada. Tomando a 

medicação direitinho, não vai acontecer nada com a neném. Tenho amigas que tem 

já há dez anos, já sabiam e resolveram engravidar e tiveram. (Laura) 

 

 

E meu filho está ótimo, hoje com um ano e dois meses, quando nasceu ele fez os 

exames e esta tudo (Guinho). 

 

 

Alguns participantes relataram o medo der ter filhos ou porque já tinham uma 

determinada idade, ou por medo do parceiro que a criança fosse contaminada, ou por alguma 

doença seja o HIV ou outra doença qualquer, não puderam ou não quiseram ter filhos.  Outras 

doenças podem trazer mais riscos que o próprio HIV. 

  
  

Na ocorrência de eclampsia prévia, por exemplo, o risco de mortalidade fetal pode 

chegar a 4,7% (Martins-Costa & Ramos, 2001). As complicações maternas e fetais 

associadas à diabete melitus podem chegar a 4% (Oppermann & Reichelt, 2001), 

sendo que o bebê pode sofrer de malformações congênitas, síndrome da angústia 

respiratória do recém nascido, macrossomia fetal, entre outras complicações. Já a 

transmissão materno-infantil dos vírus HTL V-I, embora com baixa prevalência no 
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Brasil, representa uma grande proporção de casos de formas agressivas de leucemia 

das células T em adultos e outras doenças graves em adultos e crianças (Gonçalves, 

ET AL, 2009, p.225) 

 

 

Ele tem a saúde muito debilitada, é diabético e a diabetes afetou a parte pior para um 

homem que foi a impotência. Imagina um homem com trinta e dois anos impotente! 

Por isso tem medo de ter um filho. (Elba) 

 

Quando ele ficou doente, foi bem na época em que começamos a pensar em filhos, 

mas com a doença ficou para segundo plano, acho que sei lá, pelo medo da criança 

pegar. (Camila) 

 

 

Eu já tenho uma filha de vinte e dois anos né, casei muito cedo com o pai dela. Eu 

também não quero, mas talvez se não tivesse esse problema, sim... Mas com essa 

situação não, e se a criança nascer com a doença, e se eu morrer?. (Carolina) 

 

 

Outro ponto que foi muito citado pelos depoentes foi o preconceito, mesmo que 

usando outras palavras como insegurança, medo, vergonha, o preconceito estava presente em 

muitos depoimentos como um fator que dificulta a convivência com outras pessoas.  

 

 

Bom pra falar a verdade eu nem se considero que tenho isso porque minha vida não 

mudou nada entendeu, rola aquele preconceito assim da família né... (Gregório) 

 

 

O problema é que aqui na maternidade todo mundo fica querendo saber o que eu 

tenho porque fico com essa faixa no peito. Eu não falei pra ninguém porque se não 

vão descriminar meu filho né, ele já fica naquela luz, os outros ao fazem aquilo e se 

souber que tem HIV nem vai deixar tomar banho na mesma banheira... Eu não quero 

que elas lá do quarto saibam... Pedi a enfermeira para tirar isso, vou usar um top por 

baixo e pronto. O meu problema aqui é só esse. (Joana) 

 

 

Minha família sabe também, mas a dele não sabe. Mas é muito difícil, eu separei 

dele porque achava que ele estava comigo por pena e eu não queria isso! (Cleide) 

 

 

O medo também aparece quando um relacionamento é iniciado e exista e necessidade 

moral de contar ao parceiro que tem HIV, medo de ser rejeitado, renegado. 

 

 

As pessoas tem preconceito, até eu teria entendeu, não é nem preconceito, é medo, 

insegurança, acho que não é nem preconceito é medo mesmo porque hoje em dia eu 

acho mega complicado. Eu no lugar da pessoa também teria e por isso que entendo 

completamente e ele (...) (Bárbara) 

 

 

 Existe também o preconceito no que se refere a maternidade e a gestação.  Na maioria 

das vezes o que podemos observar é a hipervalorização dos riscos com HIV em detrimento de 

todos os outros riscos que uma gestação pode ter, já que este pensamento vem em 

concomitância com o preconceito de uma gestação soropositiva, até mesmo pelos muitas 
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vezes pelos próprios profissionais de saúde que atendem estas mulheres. Estes assim como 

parte da sociedade têm em mente que estas mulheres não têm condições de ser mães.   

 

Segundo Maksud, as questões morais se impõe aos avanços técnicos fazendo com que 

permaneça a ideia de que mulheres portadoras de HIV/AIDS são contra indicadas a 

maternidade. O direito a maternidade permanece negado a elas. Essas ideias e reações 

persistem , podendo ser encontradas não só nas famílias, nas equipes de saúde e no imaginário 

das p´roprias mulheres portadoras de HIV. A autora cita a realidade, entre mulheres 

portadoras de HIV frequentadoras de grupos de atendimento, onde se percebe o predomínio 

do medo de uma gravidez. O temor relatado por essas mulheres diz respeito não só ao risco de 

infecção para o bebê. As mulheres temem a reprovação social. (Maksud, 2003) 

 

 

 

Bom, quando eu conheci meu marido eu já tinha HIV, mas eu não contei nada. (...) 

De verdade e quando eu descobri que tinha isso pensei, eu não posso ter um filho e 

fazer o que minha mãe fez mesmo sem saber, de passar isso para o meu filho. Então 

achei que meu sonho estava acabado. (Bela) 

 

 

Aí depois disso eu me separei e depois de um tempo conheci outra pessoa, aí 

começamos a namorar, no início essa pessoa não sabia aí depois ficou sabendo, não 

por mim, porque eu não contei, outra pessoa contou, aí foi um reboliço mas depois 

ele aceitou e ficamos juntos.(Rita) 

 

 

Eu? Primeiro quando comecei a primeira relação depois que descobri o HIV não 

contei que tinha isso e não contei detalhes nenhum da minha vida.(Shiva) 

 

 

Acho que esse eu vou fazer diferente, tentar não falar, mas como eu vou fazer com 

esta situação, sem falar! Entendeu? Aí eu fico numa saia justa, por isso que eu 

detesto, entendeu, acabo não ficando com ninguém, tento ser feliz de outra forma. 

(Carolina) 

 
 

A maternidade, algo considerado divido, puro e belo, sendo por vezes uma cobrança 

da sociedade aos casais, muita das vezes e vista de forma pecaminosa e errada peles pessoas, 

que julgam e condenam os portadores de HIV dando-lhes a sentença de não poderem ter 

filhos, já que possuem o vírus. Contudo a constituição federal de 1988 e os direitos humanos 

trazem que é direito do ser humano a reprodução e que estes tem a opção de escolher com 

quem e quantos filhos pretender ter. 
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5.2 CATEGORIA 2- DIREITOS REPRODUTIVOS E TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO: 

DOIS CORPOS UNIDOS EM BUSCA DE UM NOVO SER 

 

Os métodos reprodutivos é um tema da atualidade e de grande importância 

principalmente para o casal que deseja ter filhos independente do sexo, idade e das doenças 

que um dos pares possa ter. Pode-se afirmar com propriedade, que o desejo de reprodução 

passa a ser também um direito, direito este estabelecido desde a constituição Federal de 1988.   

Ao iniciar esta categoria, vale trazer um pouco do histórico social do HIV/Aids, para 

entendermos como a descoberta de uma doença como esta afeta a vida do indivíduo e suas 

relações, sejam estas sexuais, amorosas ou de convívio social. 

Podemos dizer que o Câncer e uma doença solitária, que corrói, dói e deixa marcas 

físicas e psicológicas, onde apenas o indivíduo sente, mesmo que tenha uma família 

estruturada e que o ajude, a doença e só dele, não pode ser compartilhada. 

  Já a Aids é radical no que se refere a este aspecto de individualidade do câncer. No 

inicio ficou conhecida como peste gay, devido a maior parte da população  acometida ser os 

homossexuais e, portanto, ser compatível com o modelo de doença-flagelo, a Aids foi-se 

transformando em um ‘câncer gay’, embora nunca tenha deixado totalmente de remeter a 

coletividades – os gays, os haitianos, as prostitutas. (Perrusi, 2012). Desta forma, ao dizermos 

que a Aids se tornou câncer, ela passa a ser metaforicamente uma doença individualista. A 

pessoa que vive com hiv/Aids  também e responsável pela doença e pelo que levou  a 

aquisição desta. Vale ressaltar que independente da forma de contaminação, o estigma do 

tratamento e do convívio social e o mesmo, já que o rótulo de ter HIV é único.  

Nos últimos dez anos a significação de ser portador do vírus do HIV vem mudando. 

Antes os “aidéticos’ morriam rápido, de forma dolorosa e ainda levavam consigo a culpa por 

estar doentes. Hoje, com os avanços do tratamento, vemos a cronificação da doença, e as 

pessoas não são mais as aidéticas, com face desfigurada e caquéticas, mas são “normais” e 

não há distinção de quem tem ou não o vírus  diante da sociedade , quando nos deparamos 

com alguém, não sabem se esta pessoa tem o vírus ou não. Por isso pode-se dizer que as 

pessoas vivem com o HIV, e tem vida, no sentido amplo da palavra, com sonhos e 

expectativas. Como foi dito anteriormente, as pessoas se relacionam , sendo estas 

soropositivas ou não, e com as relações amorosas pode surgir o desejo de ter filhos. Neste 

caso falaremos dos casais sorodiscordantes, contudo o mesmo desejo também pode ser visto 

nos casais sem o vírus ou nos casais onde os dois possuem o vírus, o que demostra a 

naturalidade deste desejo. 
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Ao pensar em métodos anticoncepcionais, o ministério da saúde traz a definição de 

que estes são: 

 

 

 maneiras, medicamentos, objetos e cirurgias usados pelas pessoas para evitar a 

gravidez. Existem métodos femininos e masculinos. Existem métodos considerados 

reversíveis, que são aqueles em que a pessoa, após parar de usá-los, volta a ter a 

capacidade de engravidar. Existem métodos considerados irreversíveis, como a 

ligadura de trompas uterinas e a vasectomia, porque, após utilizá-los, é muito difícil 

a pessoa recuperar a capacidade de engravidar. Por isso, para optarem pela ligadura 

de trompas uterinas ou pela vasectomia como método anticoncepcional, as pessoas 

precisam estar seguras de que não querem mais ter filhos. (BRASIL,2009p.23) 
 

 

O mesmo manual relata que a escolha do método deve ser livre, ou seja, cada um tem 

o direito de eleger o melhor método para si e para o parceiro, e que esta escolha deve ser 

informada. As pessoas devem procurar o serviço de saúde para serem auxiliadas nesta 

escolha. nenhum método é completamente seguro, e todos tem suas vantagens e desvantagens.  

Até o momento, o uso sistemático e consistente é a principal medida indicada para 

evitar a transmissão sexual do HIV. No caso do preservativo masculino, a eficácia é de 85 a 

95% na proteção da gravidez, além de comprovada eficácia laboratorial na prevenção da 

transmissão sexual do HIV e de outras IST.(REIS 2005,p.35) 

Entretanto, para as pessoas que vivem com HIV, não existe opção. O único método 

anticoncepcional que é também preventivo e o preservativo. A camisinha e o único meio de 

evitar a gestação e de prevenir as DSTs. E por isso para os soropositivos e casais 

sorodiscordantes, este e único método apresentado.  

Nas falas dos pacientes entrevistados, podemos perceber que os mesmos tem a 

sapiência do uso do preservativo como método de barreira e como prevenção, contudo nem 

sempre fazem uso deste nas relações sexuais. 

 

 

Depois encontrei meu marido, o conheci, ele me pediu para namorar eu aceitei, mas 

não contei... Transamos sem camisinha e ao logo depois eu engravidei... Aí foi 

terrível porque tive que contar né. Aí contei e ele disse que me amava e que isso era 

igual pressão alta só tomar o remédio! E falou que se ele pegasse não ia ter 

problema.(Joana) 

 

 

Agora estou mais sossegado, aí ela quer ter outro filho mas eu ainda falo que tem 

que usar camisinha as não tem como, esse tempo todo não usamos não vai ser agora 

que ela quer engravidar que vai querer usar. Eu já chamei ela pra vir aqui mais ela 

foge. Ela é da Assembleia, acha que não pega. (Gregório) 
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Até então eu não tinha falado nada até mesmo porque eu queria ver primeiro se ia 

dar certo, porque contar para a pessoa é difícil. Aí ele me pediu em noivado, aí 

quando foi perto do noivado ele, eu falei para ele que tinha, aí ele aceitou numa 

boa... O chato é que tem que usar camisinha né. (Cleide). 

 

 

Assim como neste estudo, uma pesquisa realizada com 22 casais de sorologia diferente 

para o HIV/Aids, a situação mais comum relatada foi o uso descontínuo do preservativo. 

Durante os depoimentos, a pessoa que vive com o HIV relata que no início tem medo 

de contar ao parceiro sobre sua condição sorológica, e que depois que se sente segura ou 

seguro, conta sobre o vírus, e que nem sempre o parceiro deseja usar o preservativo. O uso 

deste gera incomodo no momento do ato sexual, mas também traz a conotação de que não 

existe amor se o sexo for de camisinha, não existe cumplicidade, não existe fidelidade. 

 

 

Ele queria transar sem camisinha pra pegar o HIV. Disse que essa era a maior prova 

de amor para me dar e que iria fortalecer nossa união. Aí eu falei que não! Ele não ia 

aguentar viver com isso! Tem que fazer tudo certinho porque senão dá ruim. 

(Cleide) 

 

 

A camisinha mesmo depois ele não queria usar. Chegou até depois uma época que 

ficou meio enjoado porque eu não me sentia mais tranqüila de ter relações com ele 

porque eu fazia pedindo a Deus para ele não pegar nada! E ele não foi contaminado. 

Eu sei que foi errado, não foi certo mas o importante é que ele não pegou. (Rebeca) 

Eu não gosto de usar camisinha, por mim se eu pudesse não usaria. Eu já fico 

pensando na hora e fazer que tem que usar a camisinha e fica mole aí um amigo 

disse não ficar pensando tem que usar mas eu não consigo, me machuca. Teve um 

dia que eu cheguei no médico eu estava todo machucado, ele perguntou o que é isso, 

tudo ferido, como você fez isso? Ah tava mole, eu querendo usar e não subia, 

machucou aquele elástico, mas eu estou tentando não pensar mais nisso.(...)Esse 

elástico me atrapalha, me machuca, e muito, eu queria usar o troço. Machucou 

muito! (Jorge) 

 

 

Outro aspecto a ser ressaltado é o de que o preservativo não é compreendido pelos 

casais como um método permanente de prevenção. No universo pesquisado, o que pode ser 

observado e o chamado “ciclo conjugal” da camisinha. No início do relacionamento, existe o 

uso, mas fiel e contínuo da camisinha, e com o passar do tempo os casais passam a deixar de 

usá-la, alegando uma relação mais estável e de confiança. .(Perrusi,2012). 

 

 

Por outro lado, desde o final dos anos 1990 e ao longo dos anos 2000, têm sido 

frequentes queixas e constatações sobre o que se convencionou chamar de “fadiga 

do preservativo” ou “fadiga da prevenção”, como podemos observar em artigos da 

mídia internacional e no âmbito de introduções e justificativas de alguns artigos 

científicos que se embasaram neste fenômeno social para pesquisar a prevenção da 

aids (PINHEIRO et al, 2013 p.817) 
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Frequentemente, o abandono da camisinha esta relacionado a chegada também dos 

filhos, e com isso a suspensão de qualquer tipo de método anticoncepcional. No momento em 

que ocorre a descoberta do HIV por um dos parceiros, este ciclo é interrompido, forçando ao 

retorno do uso do preservativo na prática sexual. (Perrusi,2012). 

Podemos dizer que no Brasil, no que se refere aos direitos humanos, o uso da 

camisinha e um elemento positivo para os direitos sexuais, pois além de ter cunho preventivo, 

garante a proteção e promove o direito ao prazer, a atividade sexual e a manutenção do sexo 

seguro. 

Por isso não temos como falar de reprodução e soropositividade, sem falar dos direitos 

reprodutivos destas pessoas. As inovações tecnológicas sobre reprodução, são ainda muito 

pouco discutidas no que tange à saúde pública, mormente àquelas técnicas e tecnologias 

voltadas às pessoas que vivem com HIV. Desta forma crescem as discussões acerca das 

escolhas das pessoas nesta condição sorológica, onde a sociedade julga e condena o desejo 

dos mesmos em ter filhos, embora seja permitido por lei e pela constituição federal, são vistas 

com repudio de acordo com o ponto de vista ético. 

Moás et al, (2013) coloca alguns exemplos sobre o que a saúde pública não vislumbra 

como prioridade. Em caso de transplante de fígado, o alcoólatra não priorizado, já que ele 

recebe a “culpa” por er lesado seu órgão. Em se tratando de pacientes transexuais, existe a 

polêmica do SUS custear a cirurgia de trasgenitalização, enquanto pacientes aguardam para 

uma cirurgia de transplante ou outa qualquer. E especificamente falando sobe reprodução 

tem-se a ideia que os hospitais públicos não deveriam investir em problemas ligados a 

infertilidade, já que não há recursos suficientes para custear as necessidades das pessoas 

férteis e que se reproduzem. Voltando este pensamento para os casais sorodiscordantes, que 

precisam de tecnologias para a reprodução a fim de diminuir os riscos de contaminação do 

parceiro e do feto, neste caso a dificuldade em aceitar é ainda maior já que as injúrias morais e 

o preconceito esta arraigado na sociedade. É mais fácil orientar quanto ao uso do preservativo 

e negar a esta parcela da população o direito de reproduzir.  

 

 

Com esta nova procura em engravidar, também tenho tido muito contato com o 

preconceito dos profissionais da saúde, pelo que eu percebi, HIV + tem é de morrer 

sem ter  família... é uma luta a reprodução, estamos procurando mas não sei se 

teremos dinheiro para isso, afinal virou um comércio maravilhoso, não é? Sinto que 

fomos condenados, não podemos ter os filhos que desejarmos.(Camila) 

Na verdade a menstruação dela já está atrasada, mas já atrasou outras vezes então 

quero ter certeza para depois falar, segredo por enquanto porque vão falar... aí ela 

vai ter que vir... Vamos fazer o exame. (Gregório) 
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Nestas falas podemos observar que os depoimentos trazem o preconceito dos próprios 

profissionais de saúde quando são questionados sobre a gravidez nestas condições e do receio 

em falar sobre o assunto, já que este e visto como um tabu também para esta classe de 

profissionais. 

 

 

Na ótica dos direitos humanos, alguns passos foram dados em prol deste assunto 

singular, tendo sido discutido na IV Conferência Mundial da Mulher, realizada em 

Pequim, em 1995. A Plataforma de Ação assinada por 184 países, entre os quais o 

Brasil, defende o direito à liberdade e à autodeterminação do indivíduo, o que 

compreende o livre exercício da sexualidade e da reprodução humana, sem 

discriminação, coerção e violência. O direito de ter acesso a informações sobre 

métodos anticoncepcionais seguros e sobre tecnologias disponíveis – não somente 

para não ter filhos, mas também para tê-los – está diretamente relacionado ao direito 

de acesso ao mais elevado padrão de saúde reprodutiva. (MOAS et al, 2013) 

 

 

Podemos dizer que o direito a reproduzir é o mesmo que ter liberdade, liberdade esta 

de  escolher o que é desejável ou não a sua vida, e através das técnicas de reprodução assistida 

este direito vem sendo posto em prática, ou pelo menos deveria. Existe uma vertente que 

defende a universalização do acesso ao SUS para este tipo de serviço. Entretanto, quando se 

pensa no futuro dessas crianças, fruto destas escolhas reprodutivas de homossexuais, mais 

solteiros, casais sorodiscordantes e os que vivem com HIV, isso implica em questões ético-

jurídicas.  

No cenário atual de restauração da primazia da pessoa humana, floresce a ideia de que 

as crianças, os adolescentes, os idosos, os portadores de deficiências físicas e mentais, enfim, 

todos aqueles em situação de inferioridade têm interesses que devem ser tratados com 

prioridade em razão da maior vulnerabilidade desses grupos. (MOAS et al, 2013p.956) 

Abaixo podemos ver os avanços obtidos no que tange á este assunto e os ganhos com 

relação a qualidade de vida e os direito sexuais e reprodutivos desta população abastada. 

  

 

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, lançado em 2004, estabelece como 

obrigação do Estado, entre outras, “promover a qualidade de vida das mulheres 

vivendo com HIV/Aids, no âmbito dos direitos humanos, direitos sexuais e direitos 

reprodutivos”. a Portaria n. 426, instituindo, no âmbito do SUS, a Política Nacional 

de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, destinada a casais com 

problemas de fertilidade e portadores de doenças infectocontagiosas, como hepatites 

virais, sífilis e Aids, ou genéticas. Em 2008, foi lançado o Projeto Mais Saúde, com 

a finalidade de “ampliar o acesso e a qualidade dos serviços prestados pelo Sistema 

Único de Saúde”, que previa, entre outras ações, “investir nos direitos sexuais e 

reprodutivos, a partir da criação de centros de reprodução assistida”. Em 2010, a 

publicação bianual do Ministério da Saúde “Recomendações para Terapia 

Antirretroviral em Adultos Infectados pelo HIV”.( (MOAS et al, 2013p.957) 
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O fato e que todas essas ações não saíram do papel, e pouco se tem avançado na 

prática sobre este tema. Como vimos nas falas dos depoentes, ainda existe juízo de valor dos 

próprios profissionais de saúde, quiçá da população em massa. O que vemos são leis e 

programas sem aplicação prática. Quando existe a necessidade e o desejo de buscar um local 

para reprodução assistida, onde buscar? No Rio de Janeiro, por exemplo, não temos este 

serviço fornecido pelo SUS. 

Um dado importante que deve ser levado em consideração é que cerca de 30% a 40% 

das mulheres já tinham o seu diagnóstico de soropositividade para o HIV quando decidiram 

engravidar. E para elas a gravidez vem trazer um novo sentido, vem trazer a vida para dar 

vida, além de promover ressignificação da doença. (PAIVA, 2009). 

 

 

Mas ficamos tentando engravidar sem camisinha e eu consegui uns três meses 

depois. Para ele é como se eu tivesse pressão alta ou diabetes sabe, algo assim. Ele 

falou: Se um dia eu pegar, eu tomo o remédio igual a você.(Bela) 

no início essa pessoa não sabia aí depois ficou sabendo, não por mim, porque eu não 

contei, outra pessoa contou, aí foi um reboliço mas depois ele aceitou e ficamos 

juntos e mais seis anos juntos, tive dois filhos e hoje estou separada, mas são 

saudáveis, não tem nada. Bom a gente quis engravidar, o primeiro foi planejado, o 

segundo foi no susto a gente queria e não queria, com medo, mas como ele não 

aceitava muito a camisinha aí veio. Por isso transamos e engravidamos.(Rita) 

Do mesmo jeito que veio ela, ia vim outro sem problemas. No caso dela é pior ainda 

porque a gente não sabe mas quando a gente sabe é mole, pode tratar e aí, não vejo 

mal nenhum, com remédio, hoje em dia a medicina está muito avançada. Tomando a 

medicação direitinho, não vai acontecer nada com a neném (Laura). 

 

 

O Ministro da Saúde atual, José Gomes Temporão, em 2008, falou publicamente do 

Projeto Mais Saúde, tem como finalidade aumentar o acesso e a qualidade dos serviços 

prestados pelo SUS, dentre outros conjuntos de ações, “investirá nos direitos sexuais e 

reprodutivos, a partir da criação de centros de reprodução assistida” (BRASIL, 2008a). 

Contudo o documento não cita a reprodução assistida para portadores do HIV, e sim à 

ampliação da oferta de métodos contraceptivos (anticoncepcionais, diafragma, preservativo, 

DIU) e à implantação de centros de reprodução assistida em mais cinco universidades federais 

até 2011 (Brasil 2008a). 

Como pudemos ver nos manuais do Ministério da Saúde o perfil epidemiológico do 

HIV/Aids vem mudando ao longo do tempo. No Brasil, no início da epidemia, nos anos 80 e 

90 os homens eram seis vezes mais acometidos eu as mulheres. Atualmente esta proporção 

está de 1:1, ou seja , para cada homem infectado, uma mulher também e contaminada pelo 

vírus, principalmente as mulheres de baixo perfil socioeconômico.(BRASIL,2006;2007). 



97 

 

O fornecimento grátis dos medicamentos antirretrovirais pelo governo do Brasil 

possibilitou m aumento da expectativa e da qualidade de vida das pessoas que vivem com 

HIV. Com isso, esta doença se transformou em uma doença crônica transmissível, diminuindo 

a letalidade da epidemia em nosso pais. Nesta perspectiva, as pessoas puderam passar a 

planejar suas vidas a médio e longo prazo, podendo planejar sua reprodução ou ao menos 

pensar nesta possibilidade. (MAKSUD, 2002, 2007). Atualmente existem técnicas disponíveis 

que ajudam a tornar este sonho da reprodução realidade. A medicação tomada durante a 

gestação, (AZT), o protocolo 076 do ministério da saúde, que também protege o bebê no 

momento do trabalho de parto e parto para a manutenção da sua saúde e para que evite sua 

contaminação, e o xarope de AZT fornecido ao recém-nascido depois do parto para continuar 

o tratamento evento a contaminação. Todos esses passos favorecem a reprodução desta 

parcela da população, que são minoria em nossa sociedade, no que se refere a gravidez e 

reprodução, contudo não menos importante.  

O Centro de Reprodução Humana da Unicamp (Cemicamp), em 2001, realizou pela 

primeira vez na América Latina fertilização com sêmen purificado de um portador do vírus 

HIV. Contudo, sem custear os medicamentos. (FOLHA..., 2001).em 2005 outra reportagem 

na Folha mencionou a reprodução assistida trazendo a garantia desta pela constituição. A 

reportagem também deixa claro os problemas de subnotificação dos casos e o alto custo das 

tecnologias reprodutivas. Faz ainda um comparativo e afirma que e quatro vezes mais caro a 

técnica de reprodução usada ara homens soropositivos eu desejam ter filhos que a 

inseminação artificial. (Folha, 2005) 

 

 

A voz dos especialistas em reprodução assistida fala também a favor da inclusão dos 

tratamentos no SUS. Tais demandas convergentes entre usuários e especialistas têm 

por base uma concepção de direito à saúde como princípio universal, pois é 

concebido como “de todos” e como “dever do Estado”. No entanto, é notável a 

existência de diferentes lógicas que regem a distribuição dos recursos destinados à 

saúde, em particular, voltados à reprodução. Mesmo reconhecendo os avanços das 

ações de contracepção que são consideradas exemplo da implantação dos direitos 

reprodutivos no país, predomina o uso de métodos contraceptivos femininos em 

relação aos masculinos, o que revela a desigualdade de gênero e torna o corpo 

feminino lócus privilegiado das intervenções médicas. (VARGAS ET AL, 2010 p.9) 

 

 

No que tange às técnicas reprodutivas, a questão da reprodução num relacionamento 

sorodiscordante envolve, dois tipos de cuidado; o cuidado com a prevenção da transmissão 

vertical (da mãe para o filho) e com a não infecção do parceiro ou parceira 

soronegativo(a).(ABIA,  2004). 
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O filho foi bem depois, eu já sabia que eu tinha isso e contei para ela e ela aceitou aí 

ela engravidou e tivemos nosso filho mais velho. Foi o choque para ela desde o 

início mas depois ela aceitou. A gente só faz sem camisinha há muito tempo, desde 

sempre, ela não tem jeito, eu falo com ela e ela que não quer... (Gregório) 

 

 

Nós queríamos muito esse filho, ele foi planejado só que da forma que teria que ser 

a gente não aceitava porque eu não sei quanto a você, eu tenho uma religião e 

acredito em um Deus e muita gente fala “A que besteira mas eu penso assim, então 

desde o momento que eu passei a seguir, tudo está acontecendo de forma que a 

palavra de Deus diz né, da forma normal que nosso filho foi concebido, ele é 

normal, e até hoje tudo normal. ( Guinho) 

 

 

Em uma cartilha publicada pela Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids 

(ABIA), podemos observar a descrição das técnicas de reprodução de acordo com cada casal, 

com a singularidade década um deles.  

Quando o homem e soropositivo e a mulher soronegativa, a sugestão e a técnica de 

lavagem de esperma que já citamos acima, junto com a inseminação artificial, diminuindo 

assim o risco de contaminação para a mulher e para o feto. 

 

 

A fertilização com sêmen purificado de portador de HIV, ou “lavagem de esperma”, 

constitui um tipo específico de reprodução assistida que, por meio da eliminação do 

vírus do sêmen, permite que um homem soropositivo e uma mulher soronegativa 

tenham um filho sem que ocorra a transmissão do HIV. Diferentemente de o que 

ocorre com os outros tipos de reprodução assistida, a lavagem de esperma não visa a 

remediar a infertilidade tout court, mas permitir o livre curso dede uma fertilidade 

considerada de risco. (FAÚNDES, 2002) 

 

 

Essa técnica consiste em separar os espermatozóides móveis dos outros 

componentes do sêmen para eliminar o HIV contido no líquido seminal. O 

espermatozóide não tem receptor de entrada para o vírus e, dessa forma, felizmente, 

dentro dele não existem partículas virais. Assim, aumentam as possibilidades de 

fecundação porque se incrementa a concentração de espermatozóides férteis na 

amostra que será utilizada para a inseminação artificial. Depois de realizada a 

lavagem de esperma, o concentrado de espermatozóide é introduzido no útero da 

mulher durante seu período fértil (processo conhecido como inseminação artificial, 

procedimento antigo utilizado para tratar problemas de fertilidade). Os estudos 

mostram que, após duas ou três tentativas, há uma probabilidade bem-sucedida de 

gravidez que oscila entre 50% a 60%.(ABIA, 2004 p.32) 

 

 

Quando a mulher é soropositiva e seu companheiro, soronegativo a técnica indicada e 

a inseminação artificial usando o sêmen fresco, ou uma técnica artesanal que pode ser 

ensinada ao casal é a relação sexual com uso de camisinha. O homem então ejacula na 

camisinha e a mulher introduz o esperma em seu corpo. 
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O fato de eu ter engravidado é igual eles falam que foi inseminação. (Fale mais 

sobre isso). Ele gozou na camisinha aí eu tirei a camisinha e derramei nela, aí deu 

certo, na primeira tentativa eu já fiquei grávida! Com a camisinha mesmo eu 

derrubei ela dentro de mim. (Cleide) 

 

 

Mas a enfermeira me ensinou que quando eu for ter um bebê, ele tem que ejacular na 

camisinha, aí eu viro ela em mim, mas assim no caso é uma forma que pode 

acontecer de engravidar, como não, é uma coisa que demora, tem que ter paciência.( 

Barbara) 

 

 

Neste caso a mulher deve estar ciente dos riscos de transmissão para o feto quando não 

realiza o tratamento adequado, e esta decisão deve ser tomada em conjunto com o parceiro, 

discutindo o melhor momento de engravidar. O acompanhamento no pré- natal e de suma 

importância para a eficácia do tratamento e da manutenção de uma gravidez, parto e puerpério 

seguros.  

Para que a gravidez da mulher soropositiva tenha menor risco, ela deve apresentar uma 

estabilidade de seu quadro clínico para o HIV, preferencialmente uma carga viral indetectável 

e CD4 acima de 400. Não existindo outras questões relativas à infertilidade. (ABIA, 2004, p. 

33).  

Meu parto foi normal porque pude ter normal e foi maravilhoso sentir tudo aquilo e 

depois ver o rosto dela no meu colo como eu sempre quis. Espero que ela não tenha 

nada mas tem que esperar até um ano e seis meses para saber o definitivo.(Bela) 

 

 

Então eu já sei que se tomar todos os remédios direitinho a pessoa pode engravidar 

normalmente é só eu tomar meu remédio direitinha.( Bárbara) 

 

 

Então ouvindo os depoimentos dos participantes deste estudo, pude observar que ainda 

existem muitos problemas no que concerne a reprodução de casais sorodiscordantes, 

pincipalmente a falta de acesso as técnicas e os elevados custos de reproduzir de forma 

segura. 

 

 

Tomei consciência que não poderia aceitar uma vida sem filhos, nunca falei nada par 

ele mas parece que ele sentiu, pois fez de tudo para que tivéssemos nossa filha, ele 

teve medo de me contaminar com uma inseminação( o médico encheu ele de 

dúvidas dizendo que não tinha como garantir...), os médicos da UNIFESP, também 

me senti discriminada pelo medo deles, acabemos fazendo na nossa cidade, com um 

médico que o aconselhou a fazer com espermatozoide de doador, não gostei disso 

mas foi o modo de ter minha filha. (Camila) 

 

 

Apesar de ser uma pessoa soropositiva eu sei que posso ter filhos e que eles podem 

nascer sem o vírus HIV mas no Brasil esse meu sonho tem ficado mais longe porque 
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no Brasil não tem clínicas especializadas para filtragem de esperma para reprodução 

assistida para pessoas soropositivas parece que só tem uma clinica que faz 

reprodução assistida para pessoas soropositivas e essa clinica me parece que fica em 

São Paulo e para a gente que mora em outra região do Brasil fica meio 

inviável.(Roni) 

 

 

Não é possível falar de reprodução, principalmente para esta clientela, sem falar do 

aconselhamento para estes casais. O desejo de ter filhos está implícito na vida humana e em 

nossa sociedade, que cobra o relacionamento sério e a chegada dos filhos. O Aconselhamento 

sobre planejar uma família, não só auxilia a estrutura-la no momento certo, mormente, que 

haja prevenção da transmissão do HIV, em se tratando de casais sorodiscordantes, além da 

prevenção a transmissão vertical. Desta forma é de suma importância que haja este tipo de 

trabalho de aconselhamento e planejamento familiar, principalmente que este seja de fácil 

acesso à população, para que a tomada de decisão destes casais em ter filhos seja consciente e 

pautada na informação de como proceder de maneira mais segura. 

 

 

Quando nos referimos aos casais sorodiscordantes, a discussão do desejo 

reprodutivo, as medidas de redução do risco, a avaliação clínica do parceiro com o 

HIV e ginecológica no caso das mulheres, visando à adesão ao tratamento, carga 

viral sanguínea indetectável, ausência de infecções no trato genital e oportunistas, 

além de estabilidade nos parâmetros imunológicos. (REIS, 2013, p.211) 

Para que o aconselhamento seja realizado de forma eficaz, vale ressaltar a necessidade 

de uma equipe interdisciplinar coesa, e que esta receba capacitações e educação permanente, a 

fim de proporcionar um serviço de excelência para esta clientela. O modelo biomédico deve 

ser rompido, e a pratica assistencial deve ser no indivíduo, baseada no casal. O profissional de 

saúde deve estar despido de preconceitos e tabus, para poder prestar uma assistência de 

qualidade. 

  Neste estudo, durante os depoimentos, houve uma fala que me chamou a atenção, já 

que a depoente cita a enfermeira, dizendo que foi orientada por ela a realizar uma técnica 

artesanal para engravidar. A enfermagem e uma profissão, onde educar faz parte do processo. 

Trabalhamos promovendo saúde, e o que foi feito por esta enfermeira foi à promoção da 

saúde deste casal.  

  

 

A enfermeira me ensinou que quando eu for ter um bebê, ele tem que ejacular na 

camisinha, aí eu viro ela em mim, mas assim no caso é uma forma que pode 

acontecer de engravidar, como não, é uma coisa que demora, tem que ter 

paciência.(Bárbara) 
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Devemos pensar que estes casais tem sua história, e que não são apenas receptores 

passivos de nossas informações. A equipe deve atuar trazendo as dúvidas e os 

questionamentos de casa indivíduo e então fornecer as informações. Zakabi,(2012), sugere 

que os profissionais de saúde têm dificuldades em se relacionar com os aspectos emocionais 

da assistência aos usuários do sistema de saúde, A pesquisadora preconiza a necessidade de 

investimentos na formação, no aprimoramento e na supervisão continuados dos profissionais 

de saúde. A técnica de discussão de casos ,pode contribuir para que vivenciem e se 

acostumem a se relacionar com situações de atendimento que envolvem mobilização 

emocional. 

Em virtude do exposto, compreender os significados que a gravidez trás para a vida 

destas pessoas é um grande desafio. Mais desafiador ainda é produzir ações e serviços que 

proporcione a autonomia dos sujeitos e garantam o direito a reprodução e o de construir uma 

família. 
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Desenho da Laura 

 

 

Só tu 

 

De todas as que me beijaram, 

De todas as que me abraçaram, 

já não me lembro, nem sei... 

Foram tantas as que me amaram, 

Foram tantas as que eu amei. 

Mas tu, que rude contraste,  

Tu que jamais me abraçaste, 

Tu que jamais me beijaste, 

Só tu nesta alma ficaste,  

De todas as que eu amei... 

  

(Fernando Pessoa) 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos trinta anos, no que tange ao HIV, este sofreu inúmeras modificações, 

principalmente na área biomédica, relacionada aos medicamentos e seus avanços. Essas 

mudanças trouxeram mais qualidade de vida às pessoas que vivem com HIV, aumentando a 

expectativa de vida e com isso aumentando seus sonhos e potencializando seus desejos. Pode-

se afirmar que a grande maioria da população que possui o vírus está em idade reprodutiva, e 

sendo assim, com o advento das medicações e a transformação de uma doença letal para uma 

doença crônica, trouxe a esperança da construção da família e da reprodução. 

No que se refere aos aspectos sociais e culturais, não foi observado grandes avanços 

no que se refere a Aids, a sociedade, principalmente a brasileira, pensa esta doença, ainda, 

como uma doença de grupos de risco, assim como era vista no início da epidemia.  Mesmo a 

população tendo maior acesso as informações sobre as formas de transmissão e prevenção, 

menos de 60% da população sexualmente ativa mantém relações sexuais com preservativo. A 

vulnerabilidade potencial, das relações sexuais sem preservativo continua a existir, mesmo 

com as políticas e ações no campo da prevenção. (Brasil, 2012).  

No que concerne aos casais sorodiscordantes, podemos observar que a formação 

destes vem aumentando, junto com a cronicidade da doença e com a potencialidade da vida 

prolongada pelos medicamentos, e da qualidade de vida que estas pessoas passaram a adquirir 

ao longo do tempo. Estes casais, em sua maioria em idade reprodutiva, como qualquer outro 

casal, pode e muita das vezes deseja um filho. Entretanto, diante do HIV, esse processo pode 

ser bastante complexo, principalmente para o psicológico e para o social, como relações 

familiares, com amigos, a revelação ou não de sua soropositividade e pincipalmente o estigma 

da doença destes indivíduos. Todos esses desafios impostos devem ser superados para que 

estes casais possam seguir em frente e exercer seu direito de cidadania, com responsabilidade 

e sapiência. 

Esta dissertação de mestrado teve como objeto de estudo O desejo dos casais 

sorodiscordantes para o HIV frente ao desejo de reprodução. Abordou um assunto ainda 

pouco estudado principalmente na literatura brasileira, e teve como objetivos: Analisar o 

desejo das pessoas em situação de sorodiscordância  para o HIV acerca do desejo da 

reprodução; Identificar quais os sentimentos que emergem em pessoas em situação de 

sorodiscordância para o HIV frente ao desejo de reprodução e discutir o conhecimento das 
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pessoas em situação de sorodiscordância para o HIV sobre os métodos reprodutivos. A 

metodologia utilizada neste estudo foi qualitativa, do tipo descritiva. O método foi o de 

história de vida, onde uma questão norteadora foi aplicada junto aos depoentes, e então, 

livremente falaram sobe suas vidas.  

Após a categorização dos sujeitos da pesquisa, realizamos a análise temática dos 

depoimentos e obtivemos como resultados duas categorias pertinentes para a discussão neste 

momento do estudo: Categoria I - Momento único: a gestação e o desejo de ter filhos ou não 

ter filhos, filhos meus ou do HIV? E a categoria II - Direitos reprodutivos e técnicas de 

reprodução: Dois corpos unidos em busca de um novo ser. 

Na primeira categoria, trouxemos a discussão do desejo de ter filhos ou não tê-los. Nas 

falas dos depoentes, identificamos que muitos deles mantêm relação sexual desprotegida com 

o parceiro, e que por vezes é também o parceiro que recusa o uso do preservativo. Em alguns 

dos depoimentos colhidos, os depoentes relataram que seus parceiros tinham o HIV como 

uma doença banal, negando o seu grau de letalidade, já que mesmo se transformando em uma 

doença crônica, esta ainda não tem cura. Contudo, para estes, manter relação sexual sem 

preservativo era um ato de doação, de carinho e fidelidade.  

Vale ressaltar que os profissionais de saúde que atendem estas pessoas tem um papel 

fundamental na desmistificação deste pensamento, e através das informações cedidas, de 

forma clara e objetiva, sem tabus ou pudores este pensamento pode ser contornado e muitas 

outras infecções podem ser evitadas. Sobre a gravidez, a grande maioria relata que esta não 

fora planejada, e que aconteceu sem os cuidados necessários para o parceiro ou parceira e 

para o bebê.  

Os entrevistados tinham o conhecimento do que fazer e de como fazer, mesmo que de 

forma artesanal, tinham uma ideia de como proceder, contudo a concepção se deu por via 

sexual sem proteção. Apenas duas das entrevistadas relataram que fez uso de técnicas para 

reprodução e que deu certo. A maioria dos entrevistados revela o desejo de ter filhos, mesmo 

depois do HIV, contudo por motivos diversos, como problemas de saúde do mesmo ou do 

parceiro, idade avançada, não o fizeram. Também nesta categoria ressaltamos aqueles que não 

desejam ter filhos, mesmo com boas condições de vida e saúde optaram por não tê-los, seja 

pelo medo do falecimento ou pelo estigma da população. 

Outro ponto abordado foi sobre a transmissão vertical, onde uma das depoentes 

recebeu o vírus da mãe e mesmo assim decidiu ter filhos e construir uma família. O Medo e o 

preconceito foram bastante discutidos. Assim sendo, Os profissionais de saúde precisam ter 

uma ação mais consciente e acolhedora no que se refere a vida reprodutiva e a sexualidade 
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destes casais. Não se trata de banalizar uma gestação e os riscos esta no contexto do HIV, mas 

sim dar o direito de escolha sobre a  maternidade/paternidade, empodeirando estes casais . 

Já na segunda categoria, foram discutidos os métodos reprodutivos, e as técnicas 

utilizadas pelos depoentes para o processo de reprodução. Pudemos observar que os 

entrevistados tinham algum conhecimento sobe os métodos e técnicas reprodutivas, contudo a 

maioria deles teve seus filhos fazendo uso do método natural de reprodução. Apenas duas das 

depoentes relataram fazer uso de alguma técnica para reproduzir, como a inseminação 

artificial e lavagem de esperma e a técnica artesanal de introduzir o esperma no canal vaginal. 

 Observamos nesta categoria através das falas que, o mesmo conhecendo os métodos 

anticoncepcionais e sabendo que a camisinha e o único método que protege contra a infecção 

pelo HIV, além de prevenir a gravidez, mesmo assim os casais relatam não gostar de fazer uso 

do mesmo, porque dói, incomoda, não julgam necessário, e principalmente porque negam o 

dato do parceiro ter uma doença ainda sem cura. 

O uso da camisinha garante a proteção contra as doenças e previne a gravidez, além de 

promover o prazer, a atividade sexual e o sexo seguro, principalmente para os casais 

sorodiscordantes. 

 Seguimos nesta categoria trazendo as falas dos depoentes sobre a reprodução e seus 

direitos, sobre as técnicas que podem ser utilizadas para a reprodução de forma segura e 

eficaz. Dividimos as técnicas para os que têm o parceiro soropositivo e para os que têm a 

parceira soropositiva.  

Por fim falamos um pouco sobre o aconselhamento e o planejamento familiar para esta 

clientela de casais sorodiscordantes. Através deste estudo identificamos a necessidade deste 

serviço, e que este seja de fácil acesso à população, para que a tomada de decisão destes 

casais em ter filhos seja consciente e pautada na informação de como proceder de maneira 

mais segura. 

Ao ler os depoimentos me deparei com a fala de um dos pacientes que me chamou a 

atenção, já que a depoente cita a enfermeira, dizendo que foi orientada por ela a realizar uma 

técnica artesanal para engravidar. A enfermagem e uma profissão, onde educar faz parte do 

processo. Trabalhamos promovendo saúde, e o que foi feito por esta enfermeira foi à 

promoção da saúde deste casal. Contudo precisamos melhorar, procurar estudar conhecer cada 

vez mais as necessidades destes casais, buscar nos despir do preconceito e do julgamento que 

nos permeia e estarmos abertos a ouvir o outro, seus desejos, e necessidades, já que não cabe 

a nós vigiar e punir.  
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Os profissionais de saúde, por falta de capacidade técnica apropriada, como falamos 

anteriormente, têm dificuldade em lidar com as questões relacionadas a sexualidade e, 

consequentemente, de construir em conjunto com os usuários formas de negociação e 

erotização do preservativo, que podem tornar o uso mais prazeroso e eficaz. (Zakabi, 2012). O 

diálogo deve ser horizontal, buscando conhecer as necessidades e dificuldades dos casais, 

para que as informações sejam fornecidas de maneira clara e precisa.  

Como qualquer pesquisa, esta não foge a regra, tivemos limites e também 

contribuições para a academia. As narrativas de vidas descritas neste trabalho foram 

valiosíssimas, porém se desdobraram em várias temáticas e assim, tivemos que sintetizar os 

temas para atingir aos objetivos propostos. No início desta dissertação, tínhamos o desejo de 

entrevistar os casais sorodiscordantes, fazendo uso da pergunta norteadora para ambos, 

separadamente. Contudo, no decorrer da pesquisa, observei que apenas o indivíduo que vivia 

com HIV frequentavam o ambulatório, e que não teria acesso ao seu par, já que muitos 

relataram que o parceiro ou parceira não frequentava o hospital, e que muitos nunca foram a 

nenhuma consulta juntos.  

A contribuição que o texto traz para a enfermagem é a mesma que traz para a área da 

saúde de um modo geral o conhecimento e a vivência destas pessoas em situação de 

sorodiscordância que vivem com HIV e que desejam ter filhos. Suas vidas, seus relatos, 

medos e anseios. Este estudo buscou ir além do biológico, do biomédico, buscou-se conhecer 

um pouco da vida desses casais para então entender como proceder com eles. As técnicas, e 

tecnologias são se suma importância para esta clientela, contudo conhecer suas vidas ler seus 

relatos, faz com que tenhamos discernimento do que eles realmente precisam saber, onde 

devemos atuar para minorar a angustia e o sofrimento, os desejos reprimidos e o 

desconhecimento de determinados assuntos, a negação de outros e a indiferença do uso do 

preservativo. Desta forma este estudo vem contribuir não só para a enfermagem, mas para os 

profissionais da área da saúde, principalmente aqueles que trabalham e convivem diretamente 

com estes pacientes. Pode-se dizer que também contribuiremos para a área de saúde da 

mulher, já que a mulher em idade reprodutiva pode e tem o direito de engravidar, além trazer 

sua contribuição no que tange à reprodução, mostrando ainda que temos muito a avançar nesta 

área, e que o desejo destes casais devem ser respeitados. Esse respeito deve vir dos 

profissionais de saúde ao prestar assistência, das políticas públicas de saúde que devem sair 

do papel e ser transformarem em questões palpáveis e aplicáveis no dia a dia destas pessoas, 

mormente do acesso ais serviços especializados para fazer valer o direito a reprodução destes 

de forma segura. 
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Desenho da Joana 

Campeão 

Acredite é hora de vencer 

essa força vem de dentro de você 

Você pode até tocar o céu se crer 

Acredite que nenhum de nós 

já nasceu com jeito pra super herói 

nossos sonhos a gente é quem constrói 

é vencendo os limites escalando as fortalezas 

conquistando o impossível pela fé 

(...)Acredite que nenhum de nós 

já nasceu com jeito pra super herói 

nossos sonhos a gente é quem constrói 

é vencendo os limites escalando as fortalezas 

conquistando o impossível pela fé 

tantos recordes você pode quebrar 

as barreiras você pode ultrapassar 

e vencer. 

(Jamilly) 
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Desenho do Leonardo 

As Sem - Razões do Amor 

Eu te amo porque te amo. 

Não precisas ser amante, 

E nem sempre sabes sê-lo. 

Eu te amo porque te amo. 

Amor é estado de graça 

E com amor não se paga.(...) 

É semeado no vento, 

Na cachoeira, no eclipse. 

Amor foge a dicionários 

E a regulamentos vários.(...) 

Bastante ou demais a mim. 

Porque amor não se troca, 

Não se conjuga nem se ama. 

Porque amor é amor a nada, 

Feliz e forte em si mesmo. 

Amor é primo da morte, 

E da morte vencedor, 

Por mais que o matem (e matam) 

A cada instante de amor. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

http://letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/
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1. Dados de identificação 

Título do Projeto: “Os opostos se atraem: Os sentimentos de casais sorodiscordantes que vivem com 

HIV e o desejo de reprodução” 

Pesquisador Responsável: Renata Brum Viana 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: 9147-9386 

 

Nome da 

voluntário(a):________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos              R.G. __________________________ 

 

 O Sr. (ª) está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulado: “ Os opostos se 

atraem: Os sentimentos de casais sorodiscordantes que vivem com HIV e o desejo de reprodução” de  

responsabilidade dos pesquisadores Mauro Leonardo Caldeira dos Santos e Renata Brum Viana. 

Esta pesquisa tem como objetivo Analisar os sentimentos e as expectativas do impacto da 

sorodiscordância na vida reprodutiva dos casais. 

 Participando desta pesquisa, o  Sr. (ª) estará contribuindo para a melhoria da assistência da 

equipe de enfermagem ao casal sorodiscordante que vive com HIV e deseja ter filhos. A pesquisa será 

realizada através de um roteiro para a entrevista, ou seja, a pesquisadora irá desenvolver uma 

conversa, que será gravada em aparelho de MP4 player, sobre a percepção dos casais, onde um possui 

o vírus do HIV e o outro não. 

 A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso a Sr
a
. / 

Sr. tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em contato com a pesquisadora, por 

telefone ou pessoalmente. A pesquisadora garante o acesso às informações atualizadas durante todo o 

estudo. 

 Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e 

deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações 

relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial. 

 Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos 

científicos da área da enfermagem e saúde.  

 

Eu, _______________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informada e concordo em participar, como voluntária, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 
 

 

 

 

______________________________________          _____________________________________ 
     Nome e assinatura da voluntário(a)                                                       Renata Brum Viana 

                                                                                                                (Responsável por obter o consentimento) 

 

 

____________________                                                               ________________________ 
               Testemunha                                                                                                         Testemunha 
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Desenho da sheila 

 

 

Não quero alguém que morra de amor por mim... 

Só preciso de alguém que viva por mim, que queira estar junto de mim, me 

abraçando.  

Não exijo que esse alguém me ame como eu o amo, quero apenas que me ame, não 

me importando com que intensidade. 

Não tenho a pretensão de que todas as pessoas que gosto, gostem de mim...  

Nem que eu faça a falta que elas me fazem, o importante pra mim é saber que eu, 

em algum momento, fui insubstituível...  

E que esse momento será inesquecível... 

Só quero que meu sentimento seja valorizado. 

Quero sempre poder ter um sorriso estampando em meu rosto, mesmo quando a 

situação não for muito alegre...  

E que esse meu sorriso consiga transmitir paz para os que estiverem ao meu 

redor.(...) 

(Mário Quintana)  

 

 

 
 

 

 
ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 
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ANEXO III – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA DA JOANA 

 

 Eu foi assim, eu tinha um filho que nasceu sem, porque acho que naquela época eu não 

tinha nada. Meu marido que me passou! Aquele... Nossa não gosto de lembrar... Mais eu não 

sabia, aí ele ficou doente e descobri, mas não falou nada. No pré-natal do segundo filho eu fiz 

esse exame de AIDS, aí descobri. 

 Nossa, meu mundo caiu, igual àquela música, meu mundo caiu... Eu que aprenda a 

levantar... Foi assim, aí eu separei dele e fui viver sozinha, tive meu filho e ele não tem nada, 

graças a Deus! Aí, fiquei bem, tomei o remédio e faço tudo certinho. Ele toma o leite que eu 

pego de graça e agora já come comida, aí namorei mais um monte por aí porque estava com 

raiva do mundo, raiva dele e raiva de mim! Depois encontrei meu marido, o conheci, ele me 

pediu para namorar eu aceitei, mas não contei... Transamos sem camisinha e ao logo depois 

eu engravidei... Aí foi terrível porque tive que contar né. Aí contei e ele disse que me amava e 

que isso era igual pressão alta só tomar o remédio! E falou que se ele pegasse não ia ter 

problema. Aí passou, nós vivia bem sabe, com dificuldade, cheio de criança porque ele tinha 

dois filhos e eu já tinha três, mas foi tranquilo, eu fazia artesanato para levantar um dinheiro e 

ele trabalhava em dois de pedreiro. Aí agora eu nem acreditei que estava grávida novamente! 

Nossa só de olhar para ele já pego filho (Sorri). Estou grávida de mais um, falei para ele! Ele 

quase morreu do coração, mas falou onde come 4 e aí estou aqui né! A criança nasceu e 

vamos fazer o tratamento nela para ela não pegar. O ruim é que a médica pediu para ele fazer 

o exame porque ele não gosta de usar a camisinha e disse que se pegar ele trata e não vai ficar 

doente. Mas eu falo que tem que usar mais ele não quer usar o que eu vou fazer? Na verdade 

também acho bem melhor sem camisinha. Aí ele disse que vai fazer o exame. Mas acho que 

não vai nada porque ele acha que é normal isso que é igual açúcar no sangue sabe... Mas meus 

filhos, graças a Deus, não tem nada! Eu até namorei por aí mais com meu marido é especial 

porque ele me ama! A minha família me ajuda com as crianças, mas minha mãe já está 

cansada... Tenho medo de faltar a eles e ela não aguentar cuidar porque agora vai ser 4 né! 

Mas fazer o que, não vou tirar! Deus ajuda! O Importante é viver em paz! O problema é que 

aqui na maternidade todo mundo fica querendo saber o que eu tenho porque fico com essa 

faixa no peito. Eu não falei pra ninguém porque se não vão descriminar meu filho né, ele já 

fica naquela luz, os outros ao fazem aquilo e se souber que tem HIV nem vai deixar tomar 

banho na mesma banheira... Eu não quero que elas lá do quarto saibam... Pedi a enfermeira 
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para tirar isso, vou usar um top por baixo e pronto. O meu problema aqui é só esse. Fora isso, 

estou bem, só quero ir para a minha casa. Até que foi bom sair um pouco do quarto e falar, 

adoro falar! É isso aí. 

 

ENTREVISTA DA BELA 

 

Bom, quando eu conheci meu marido eu já tinha HIV, mas eu não contei nada. Eu era 

muito nova quando eu descobri. Minha mãe tinha e não sabia. Aí ela adoeceu e morreu, aí eu 

e meus irmãos fizemos o exame e deu positivo, Acho que na época dela não é como agora que 

tem esse recurso de fazer o exame no pré-natal, ou não sei também se a minha mãe fez, sei 

que ela tinha e sem saber passou para os filhos que só descobrimos porque ela morreu, Aí 

minha avó pegou a gente para criar. Nossa foi tudo junto sabe, a morte da minha mãe e ainda 

descobrir que eu tinha essa doença maldita! Me deu vontade de morrer! De sumir! De sair do 

mundo, sumir do mapa. Mas aí minha avó amparou eu e meus irmãos e as coisas foram se 

ajeitando, eles encaram com mais naturalidade mas eu não. 

Pensei logo como seria se eu quisesse ter um filho porque eu sempre quis! Tinha 

várias bonecas e cada uma com um nome e eu sonhava com um bebê de verdade sabe, para ter 

a minha família de verdade e quando eu descobri que tinha isso pensei, eu não posso ter um 

filho e fazer o que minha mãe fez mesmo sem saber, de passar isso para o meu filho. Então 

achei que meu sonho estava acabado. Aí conheci um rapaz bem legal e começamos a 

namorar. Eu já tinha tido outros namorados antes dele mas eu não sabia que tinha. A minha 

primeira vez foi de camisinha, então fiquei aliviada por não ter passado nada para ele mas e 

agora, como eu ia fazer para contar a ele que eu tinha isso, tão nova? Eu só tinha quinze 

anos... Aí preferi não falar nada, e na nossa casa também ninguém falava nada sobre o 

assunto, cada um vivia a sua história com o seu HIV. Nem eu nem meus irmãos falávamos 

sobre isso. Aí fomos nos conhecendo e namorando e quando chegou a hora de transar, eu falei 

que tinha que ser com camisinha e ele não quis, aí eu tive que  falar, mas na verdade até 

transei uma vez com ele sem, porque queria saber como era sem... Mas depois fiquei com 

medo dele pegar aí falei e ele disse que estava tudo bem, que não entendia muito o que era 

mas que me amava e me apoiava e que se meu sonho era ter um bebê o dele também era. Aí 

fomos morar juntos e eu já tinha dezoito anos. Minha avó deixou porque ele era um bom 

rapaz, trabalhava e estudava. Aí fui morar na casa dele com os pais dele e eles não sabiam de 

nada, me receberam super bem. Mas ficamos tentando engravidar sem camisinha e eu 

consegui uns três meses depois. Para ele é como se eu tivesse pressão alta ou diabetes sabe, 



126 

 

algo assim. Ele falou: Se um dia eu pegar, eu tomo o remédio igual a você. Aí nossa filha 

nasceu bem e está fazendo os exames e está tudo bem com ela. Eu fiz o pré-natal direitinho e 

tomei todos os remédios. Meu parto foi normal porque pude ter normal e foi maravilhoso 

sentir tudo aquilo e depois ver o rosto dela no meu colo como eu sempre quis. Espero que ela 

não tenha nada mas tem que esperar até um ano e seis meses para saber o definitivo. Vivemos 

muito bem e queremos ter mais dois filhos ou três para completarmos uma família. Estamos 

querendo ir para a nossa casa, mas isso agora não dá. Eu sou muito feliz porque tenho ele e 

minha filha. É isso a minha vida. 

 

ENTREVISTA DO GREGÓRIO 

 

 É... Eu descobri, peguei de uma parceira minha que ela passou mal e se internou, aí foi 

que eu descobri que ela estava. O médico chamou eu e a mãe dela e falou, Isso tem o que, uns 

dez anos ou mais... Eu nem sabia direito o que era isso. Foi aí que ela ficou internada, ficou 

no DIP aí ela faleceu. Aí eu tinha que fazer acompanhamento no DIP né, de início não 

aconteceu nada mas depois veio que eu fiquei infectado também. No primeiro exame não deu, 

demorou seis meses aí que eu fui descobrir e como comecei o tratamento com o médico daqui 

(fala o nome do médico). O pior é que durante esses seis meses e depois também eu tive 

relação sexual com muitas mulheres aí já viu né! Bom pra falar a verdade eu nem se considero 

que tenho isso porque minha vida não mudou nada entendeu, rola aquele preconceito assim da 

família né, aí depois eu tive que tomar remédio aí ele é ruinzão pra caramba de tomar, 

grandão, duas horas antes não podia comer nada duas horas depois eu esquecia. Eu trabalhava 

com negócio de entrega, bebia para caramba, era farrista pra caramba aí teve uma vez que eu 

vim aqui e pedi para mudar o remédio. Esse agora. O coquetel é mais fácil de tomar. Em um 

dia são seis comprimidos mas bem mais fácil de tomar, mas o médico falou comigo que 

quanto mais comprimidos passar é pior para mim e tem aquele que é gosto de laranja, que 

dissolve na água, nossa, horrível, ninguém se deu bem com esse remédio mas ele mudou aí 

foi tranquilo, parei de beber, aí minha taxa de CD4 ficou bem melhor. 

 Bom, minha esposa que me ajuda muito!!! Ela é um anjo. (Fale um pouco sobre 

isso...) Bom eu conheci ela paralelo com a que morreu mas a gente era jovem, aí separava, 

voltava, separava. Aí eu arrumei essa que morreu e ela arrumou outro também, ficamos 

separados quatro anos, ela sabe desse problema, tivemos filho e ela não teve nada.  O filho foi 

bem depois, eu já sabia que eu tinha isso e contei para ela e ela aceitou aí ela engravidou e 

tivemos nosso filho mais velho. Foi o choque para ela desde o início mas depois ela aceitou. 
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A gente só faz sem camisinha há muito tempo, desde sempre, ela não tem jeito, eu falo com 

ela e ela que não quer... Meu filho não tem nada, já tem dezoito anos ele e dezoito que eu 

descobri. Agora ela não está engravidando né, está querendo outro mas eu falo pra ela que a 

idade está um pouco avançada né mas se ela quer eu topo. É que esse filho eu não criei junto 

com ela, ela criou com outra pessoa porque ela era muito ciumenta aí nos separamos aí 

falavam pra ela que eu tinha outra mulher aí ela saiu de casa e separamos, não foi nada de 

doença, nunca tivemos problema com isso, aí meu filho nasceu e quando ele tinha dois anos 

ela levou ele lá para eu ver e todo mundo falou nossa é a cara dele! Ai, voltamos a amizade 

normal aí ficamos juntos, separamos, voltamos, separamos de novo e foi assim mas a gente se 

entende super bem! Já estamos juntos direto há três anos, sem idas e vindas, acho que é a 

idade também que ajudou. Agora estou mais sossegado, aí ela quer ter outro filho mas eu 

ainda falo que tem que usar camisinha as não tem como, esse tempo todo não usamos não vai 

ser agora que ela quer engravidar que vai querer usar. Eu já chamei ela pra vir aqui mais ela 

foge. Ela é da Assembleia, acha que não pega. Eu vou com ela mas não sou batizado, só vou 

as vezes porque trabalho muito, sou motorista aí faço hora extra porque estou fazendo obra. 

Ah... não conta para a enfermeira que ela quer engravidar... Na verdade a menstruação dela já 

está atrasada mas já atrasou outras vezes então quero ter certeza para depois falar, segredo por 

enquanto porque vão falar ... aí ela vai ter que vir... Vamos fazer o exame. Te contei porque 

me senti a vontade, sei lá... 

 

ENTREVISTA DO MARCOS 

 

 Filhos eu não tenho e não pretendo ter, porque eu sofri um acidente de carro há 

dezoito anos e eu fiquei com sequela e os meus filhos nascem com problema. Eu fiz vários 

exames e comprovou isso. Fiquei quinze dias em coma. Tive esfacelamento do crânio, 

traumatismo craniano. Tive tudo mesmo na época. E eu não estava nem casado ainda, estava 

noivo. Aí casamos, ela estava bem e eu também, aí fomos tentar ter um bebê. Tentamos três 

anos e nada aí a ginecologista dela pediu um exame de esperma. Perguntou se eu sentia dor, 

alguma coisa. Aí no exame deu que de 100% de espermatozoides, 50% são mortos e o resto é 

defeituoso, sem cauda, sem cabeça. Aí por isso que eu não engravido ninguém. Nem para 

fazer a inseminação, não dá. 

 Bom, agora falando do HIV, graças a Deus, eu agradeço a Deus até hoje, porque se eu 

não tivesse passando por tudo isso; Isso acho que veio para me salvar, porque eu era muito 

pimenta, fazia todo errado. Na época de faculdade, fiquei um ano separado dela aí que eu 
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peguei. Agora tenho vinte e dois anos de casado mas na época ela me deu até celular para me 

monitorar e a gente brigava muito, aí eu peguei e terminei. Quando eu voltei foi por causa de 

uma situação que aconteceu na família dela. Desde que voltei eu já voltei batizado com isso! 

Acho que muita liberdade atrapalha. E isso foi um alerta que Deus me deu para eu parar com 

a bagunça e seguir minha vida. Eu descobri, eu estava em uma festa com minha família, 

inclusive ela e eu passei mal, eu já tinha comprado apartamento e trabalhava muito, aí todo 

mundo falava... Você não é mais aquele, só pensa em trabalho... Aí eu fui embora, cansado, 

estava verde. Eu peguei o carro com ela e fui para o hospital e eles fizeram o teste e acusou. 

Sabe quando você joga um balde de água fria? Nossa foi pavoroso! E ela, minha esposa, 

chorou muito, muito mesmo. Eu estava verde porque estava com hepatite e junto com HIV. 

Era a mais forte. Foi por isso que eu vim parar aqui, eu descobri as duas coisas ao mesmo 

tempo, o HIV e a hepatite. Aí comecei o tratamento. Muito ruim, difícil, doloroso, e minha 

esposa sempre ao meu lado. Aí eu fiquei mas chateado né, mas faz parte. Aí eu todo dia 

deixava minha mulher no trabalho e ia para a casa da minha mãe, para não ficar sozinho. Aí 

uma vez eu passei mal, muito mal porque o tratamento é barra e meus irmãos me pegaram e 

me trouxeram pra cá. Nossa, tudo mundo falou que eu não deveria ter dirigido, me esforçado 

tanto, com hepatite, mas o problema não era só esse né. Cheguei apagado! Aí fiquei internado 

de um dia para o outro, melhorei, mas meio que escondo das pessoas, só minha família sabe. 

Meus irmãos, cunhadas, pai e mãe. 

 Eu até uns três anos atrás, não tomava nem medicamento para HIV. Comecei a tomar 

porque peguei uma gripe braba aí a imunidade caiu. Aí depois o médico falou: Você só vai 

continuar tomando remédio porque já começou. Aí por isso eu levo uma vida regrada, sem 

farra! Eu só lembro do HIV quando venho aqui, Eu só venho porque a consulta está marcada! 

Eu vou no infectologista, cardiologista, nutricionista, eu corro, malho, tenho uma super 

alimentação, minha vida agora é essa, família e viagem. Adoro viajar. Eu vivo super bem, 

olha Renata, vou falar uma coisa para você: Eu acho que foi, acho que esse HIV foi uma 

sacudida que Deus quis dar em mim sabe! Porque de lá para cá, minha vida mudou muito mas 

para melhor. Nossa, muito melhor. Eu curto mesmo a vida com minha esposa. Olha eu vejo 

essas pessoas vindo aqui também nas consultas, não me vejo assim doente como elas! E acho 

que isso é falta de cuidado, Eu me cuido! Eu não fumo, não bebo. Olha, eu o que mais amo é 

viajar. Eu cheguei de Fortaleza e no dia seguinte eu viajei para Minas com minha esposa, isso 

me fortalece. Lá tinha restaurante e nós fomos, todo mundo bebendo mas eu só no suco. 

Minha família é da área de saúde e tem gente até que trabalha aqui e todo mundo me orienta. 

Agora sou aposentado, eu era securitário, mas agora estou aposentado e como não tenho 
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filhos, aproveito mesmo a vida. Sou católico, fiz até terceiro ano de direito. Eu e minha 

esposa pensamos até em adotar mas aí nasceram os sobrinhos que são nossos afilhados e a 

gente ajudou, pagou maternidade, ajuda até hoje e esses são nosso filhos, desistimos de 

adotar. Eles viajam com a gente. São dois, de doze e quatorze anos. Acho que Deus não quis 

né que eu tivesse um filho meu. Primeiro o acidente, depois o HIV... Mas nossa vida sexual é 

ativa sabe Renata, nossa muito normal, só que com camisinha! Sempre, desde o início. Ela 

não merece! Acho que ninguém merece passar por isso né! 

 A pessoa que me passou isso, já morreu. E pensando nessas pessoas, um tio morreu 

disso, na época que não tinha muitos recursos, bem no início ele morreu de uma forma muito 

fria e triste, pensando nisso eu tomo meus remédios rigorosamente na hora certinha, quando 

eu viajo eu levo, não esqueço nunca porque quando eu descobri achei que meu fim seria como 

o do meu tio, no início achei que morreria logo-logo! E agora vejo que existe vida com HIV, é 

só saber viver. 

 Eu comecei a tomar o medicamento e desde então não paro um só dia da minha vida 

mas quando comecei a tomar fui ler a bula e fiquei apavorado! Mas o médico falou, não se lê 

bula de remédio ainda mais esses. Aí nem li todas. Quem mandou você ler, ele falou! Quando 

eu comecei a ler um, comecei a ter tudo o que eu li. Eu não sabia se estava sonhando ou tendo 

pesadelo, estranho sabe. Eu tinha alucinações acordado! Eu via buraco, eu caindo, eu não 

conseguia dormir, era horrível, aí ele em uma semana trocou o remédio eu deste então fiquei 

bem.  

 Estou ótimo e vivo a minha vida que é maravilhosa, não posso reclamar de nada sabe! 

 

ENTREVISTA DA RITA 

 

 A pessoa sabe que tenho e aceitou, tenho dois filhos com a pessoa... Na hora que a 

gente descobre é péssimo. Eu era casada, tinha uma filha e descobri através dessa filha que 

faleceu... Depois que ela nasceu tive vários problemas de saúde que fez o pediatra desconfiar 

e pedir vários exames para ela inclusive esse de HIV. Aí em contrapartida a minha 

ginecologista pediu o exame para mim também, aí eu descobri, Na verdade eu já tinha duas 

filhas e a segunda que veio a apresentar esse problema. Aí eu fiz o exame e deu positivo. Eu 

tinha uma filha mais velha que não é e essa que era e morreu. Aí depois disso eu me separei e 

depois de um tempo conheci outra pessoa, aí começamos a namorar, no início essa pessoa não 

sabia aí depois ficou sabendo, não por mim, porque eu não contei, outra pessoa contou, aí foi 

um reboliço mas depois ele aceitou e ficamos juntos e mais seis anos juntos, tive dois filhos e 
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hoje estou separada, mas são saudáveis, não tem nada. Bom a gente quis engravidar, o 

primeiro foi planejado, o segundo foi no susto a gente queria e não queria, com medo, mas 

como ele não aceitava muito a camisinha aí veio. Por isso transamos e engravidamos. Eu vim 

aqui e fiz o tratamento certinho na gravidez e hoje a mais velha está com dez anos e o mais 

novo com nove anos, sem nada. Sem problema nenhum... mas eles não sabem, só a mais 

velha que sabe, do primeiro casamento. Eu não sou de falar para ninguém, só não gosto de 

lembrar da minha filha que morreu. Nem posso culpar meu ex marido porque ele não sabia, 

veio a descobrir depois de mim porque o exame dele foi pedido depois do meu. Ele morreu 

mas não foi disso, já de outra coisa, mas não gosto de lembrar disso porque acabo me 

lembrando da minha pequena que morreu (chora).Eu sei que eu peguei dele, foi meu primeiro 

relacionamento mas eu não separei logo, foi depois porque não dava mais certo mas ainda 

ficamos untos mesmo depois da notícia. 

 Já com o meu ex mais atual, eu não contei e ele no início já não queria fazer de 

camisinha, não aceitava... Aí foi na época que eu não contei que ele descobriu aí fez exame de 

HIV aí não deu nada, foi até na época que eu engravidei da primeira. Aí depois do segundo, 

fez novamente exame e não deu nada de novo. Ele não ligou sempre quis ter filho e eu 

também porque sempre me senti incompleta depois da perda da minha segunda filha, não que 

um filho substitua o outro mas aço que precisava me sentir mãe novamente porque ainda mais 

depois dessa doença, achava que minha vida tinha acabado e se eu fosse mãe minha vida 

voltaria e minha filha seria lembrada naquela criança que nasceria viva e bem, sem doença, 

mesmo eu já sabendo de tudo. É... Viver com HIV não é fácil, mas a gente vive. Eu tomo tudo 

junto de uma vez só. Na minha cabeça é bom eu me cuidar, fazer o tratamento porque eu 

nunca tive nada, nunca fiquei doente, do que não tomar e adoecer, então assim eu faço. Me 

sinto mais confiante fazendo tudo certinho. Na primeira gravidez eu já me tratava mais me 

deu anemia aí o médico me tratou mudando o remédio e na segunda, como o bebê me dava 

anemia, ele não mexeu em mais nada, tomava sempre o mesmo remédio. Eu tinha plano de 

saúde, fazia exames por fora mas o médico aqui me tratou mal, aí me afastei por isso, nem 

chamaram meu marido para fazer o exame, só depois... Já tem vinte anos que descobri, foi em 

noventa e três, mas lembrar sempre é difícil. Minha filha mais velha tem vinte e três anos e a 

que eu perdi teria vinte anos. Tem bastante tempo mas ainda me incomoda muito lembrar da 

perda da minha filha e da descobertas, mais até da perda... Mas é isso...  

 

 

 



131 

 

ENTREVISTA DA CLEIDE 

  

 É porque quanto eu comecei a namorar com ele eu já tinha né. Até então eu não tinha 

falado nada até mesmo porque eu queria ver primeiro se ia dar certo, porque contar para a 

pessoa é difícil. Aí ele me pediu em noivado, aí quando foi perto do noivado ele, eu falei para 

ele que tinha, aí ele aceitou numa boa... O chato é que tem que usar camisinha né. O fato de 

eu ter engravidado é igual eles falam que foi inseminação. (Fale mais sobre isso). Ele gozou 

na camisinha aí eu tirei a camisinha e derramei nela, aí deu certo, na primeira tentativa eu já 

fiquei grávida! Com a camisinha mesmo eu derrubei ela dentro de mim. Porque eu tenho um 

filho já mas que não é dele é do primeiro casamento que foi quando eu descobri... Porque ele 

me traiu né, quando durante eu estava com ele, ele teve relação com outras mulheres e aí 

passou para mim né. Aí como mulher confia no homem né, a gente acaba tendo relação sem 

preservativo. Ele safado, já sabia que tinha porque fez o teste e deu positivo, aí ele falou para 

eu fazer e deu também, aí ele falou faz o teste porque eu acho que eu estou aí eu vim aqui e 

fiz, mas eu já estava separada dele. Até então acho que ele não sabia, mas não sei. Aí depois 

de um tempo que ele ficou doente aí ele descobriu que era soropositivo aí ele falou para eu 

ver se era também. Agora eu não quero mais ver ele pintado, não deixo mais nem meu filho. 

Aí fiquei dois anos sozinha, não queria ninguém, fiquei chateada pelo que aconteceu aí fiquei 

sozinha. Aí depois eu conheci meu atual marido porque antes eu queria só cuidar do meu 

filho. Aí fui a uma festa e conheci ele, pensei que não ia dar em nada aí ele foi me ligando, aí 

a gente foi se conhecendo e começamos a namorar, mas eu queria ter certeza que ia ficar com 

ele pra poder contar. Aí eu fiquei um ano com ele sem contar e transava de camisinha para 

não passar para ele, inventava que não queria engravidar, não podia tomar anticoncepcional 

para não engravidar também aí ele falou, não, tudo bem... Aí quando a gente ia ficar noivo eu 

contei para ele porque eu tinha né aí ele aceitou numa boa e aí casamos. 

 Minha família sabe também, mas a dele não sabe. Mas é muito difícil, eu separei dele 

porque achava que ele estava comigo por pena e eu não queria isso! Aí ficamos separados 

dois meses e quando voltamos ele me pediu um filho. Aí eu falei, poxa mas você sabe do meu 

problema, que eu vou ter que tomar vários cuidados né, vai ser difícil pra mim porque a 

mulher que se ferra né ainda mais com HIV, vou ter que tomar remédio e uma porção de 

coisa. Aí ele disse não! Vamos lá que eu te ajudo. Aí eu vim aqui, conversei com a médica se 

tinha possibilidade da criança vim com isso porque eu não queria né! Meu filho é normal! Eu 

não queria isso para um filho meu, aí ela me falou que se eu tomar tudo certinho não nasce né, 

aí meu útero livre e desimpedido sem remédio né, peguei logo filho. Aí agora eu faço pré-
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natal e o médico passou vários exames. Estou é com medo do parto! Quero normal mas 

depende da quantidade de vírus né, aí eu vou ganhar aqui. Pena que não posso dar mamá né 

porque o primeiro não mamou e eu queria mas sei que não pode então não vou dar. 

 Meu marido está todo bobo! Mega feliz!!! Ele disse que o filho era a minha prova de 

amor para ele e que ele queria também me dar uma prova de amor. (Fale mais sobre isso) Aí 

não sei se devo falar, nem falei para o doutor, mas você é tão legal, acho que posso falar 

(sinalizo com a cabeça que sim), então, ele queria transar sem camisinha pra pegar o HIV. 

Disse que essa era a maior prova de amor para me dar e que iria fortalecer nossa união. Aí eu 

falei que não! Ele não ia aguentar viver com isso! Tem que fazer tudo certinho porque senão 

dá ruim! Ele bebe e fuma, ia logo ficar doente! Falei que não quero isso para ele e a prova ele 

já me deu de ficar comigo mesmo sabendo disso! Não faço sem camisinha e até sexo oral uso 

o plástico da feminina para ele fazer. Ainda de mais a mais falei se eu morrer quem vai cuidar 

dos nossos filhos? Não ele tem que ficar normal! Nossa, desabafei, acho que eu precisava 

contar! Obrigada! Eu disse, eu que agradeço a sua confiança. 

 

ENTREVISTA DA REBECA 

 

 Bom, eu descobri há doze anos atrás. Foi com um namorado, era família, não era uma 

pessoa de urgia, era equilibrado, trabalhava, conheci mãe, conheci sobrinhos, conheci irmãos 

e na época eu também não tinha conhecimento. Há doze anos atrás eu não tinha informação 

nem grandes conhecimentos, aí comecei a namorar, aí depois rolou, fomos para o motel e 

acabou que foi sem preservativo. 

 Namoramos mais de dois anos e a relação acabou. Daí eu conheci uma outra pessoa, 

bem mais velha que eu e fomos morar juntos. Vivemos juntos cinco anos e a relação acabou. 

Aí tive que voltar para a casa do meu pai; voltei muito mal. Sofrendo muito e minha vida era 

trabalhar, do trabalho para casa, muito sofrimento. Depois da separação eu fiquei mais ou 

menos dois anos e comecei a adoecer e a emagrecer e tive problema de hemorroida, no reto e 

comecei a me tratar. Aí apareceram umas coisas brancas na minha garganta, cândida né, 

candidíase o nome né, e aí fui no otorrino, fui em três otorrinos e aí foi em dois mil e um a 

minha irmã que foi comigo, minha irmãzona, minha companheira, minha amiga né, e na 

época o Antônio Pedro estava até em greve, aí encontramos um médico no corredor, aí ele 

olhou minha garganta e se interessou, mandou eu subir para fazer uns exames, mas fiz o 

exame e fiquei na expectativa, isso foi em dezembro, aí o resultado saia dia dois de janeiro e 

aí eu fiquei nervosa, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que eu estava com essa 
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doença, alguma coisa dentro de mim. Aí eu comecei a pegar livros para pesquisar, ver 

sintomas, aquela coisa toda, aí eu sofri muito com isso... Eu posso falar tudo? Tudo mesmo? 

Então eu disse, pode sim, estou aqui para te ouvir. Então eu confesso a você que a maioria das 

vezes que a gente procura Deus, procura pela dor. Então quando eu estava doente, fragilizada, 

eu passava o dia inteiro na igreja, aí em dezembro eu me batizei, sempre ouvindo a palavra de 

deus, que é isso que tem me sustentado. Deus e em segundo esse médico maravilhoso que me 

pegou no fim da linha aí fui me batizei mas continuei emagrecendo, emagrecendo, 

emagrecendo. Aí em janeiro que eu vim aqui eu recebi a notícia e saí daqui muda, sem rumo, 

sem saber o que fazer, sem chão, mas eu fui para minha casa... Aí eu comecei a emagrecer 

mais, comecei a secar e aí menina sei que fui me deteriorando, aí minha irmã veio comigo e 

encontramos esse médico que cuidou de mim e me deu remédios, começou logo com os 

remédios, que já era para ter entrado logo com os remédios mas o otorrino não passou nada, 

quando deu o laudo eles não me mandaram tomar nada. Até esse doutora nem está mais aqui 

mas aí a mão de Deus colocou o doutor daqui e eu não precisei de internação, me cuidei em 

casa mesmo e tomando os remédios. Eu ficava sozinha porque minha mãe tinha que trabalhar 

e tinha febre, muita febre... Oito da manhã tinha febre aí eu deitava e quando a febre passava 

eu fazia minhas coisas, arrumava minha casa. Assim foi o meu processo e eu pude crer que 

não era a minha hora aquele momento não era mesmo a hora de eu partir, mas vou te dizer, eu 

estive no vale da sombra da morte e Deus me tirou, mas eu pedia muito... Pedi para me encher 

de carne e assim foi feito. Ele encheu tanto né, que agora tenho de sobra. Mas foi assim e eu 

hoje falo para você que eu nem lembro que eu tenho HIV. Eu tomo meu remédio, tenho uma 

boa alimentação, disciplina e estou aqui, estou inteira. Mas não contei para ninguém só a 

minha irmã, nem pai, nem irmãos, só ela. E aí quando eu me recuperei eu encontrei outra 

pessoa e vivi com ele por sete anos. Ele não era soropositivo e ele faleceu tem dois anos e 

meio de câncer. Nossa uma pessoa que era meu grande amor mesmo. Só que eu pequei. Eu 

não contei pra ele. Bom eu nem sei se posso falar porque envolve outras pessoas. Bom, vou 

falar! Foi assim uma coisa muito louca, nós começamos a namorar e anos conhecer e eu sei 

que um dia a gente saiu e eu pedi a ele para usar preservativo e ele não gostava de usar, aí era 

sem... E cada vez que a gente tinha relação eu ficava muito mal porque não era uma coisa de 

ruindade do meu coração, mas era uma coisa que não dava para eu frear sabe, no vuco, vuco... 

E eu sei que aqui eu conversando com a enfermeira ela falou que eu tinha que contar e que ele 

precisava saber. E daí ele fez o exame porque ele fez uma cirurgia de varizes no outro hospital 

e depois dessa cirurgia ele começou com dor nas pernas e ele estava muito incomodado, aí eu 

aproveitei e trouxe ele para fazer o exame e eu colhi também, simulamos né, aí no dia do 
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resultado, eu sabendo de tudo né o meu deu positivo e o dele negativo. Aí eu pequei ainda 

mais, simulei né, Deus que me perdoe mas ainda dei uma encenada, fiz cena mesmo que 

estava descobrindo naquela hora e aí eu fiquei aliviada dele não ter nada e de eu ter me 

liberado daquela mentira, escondendo dele. Então ele me apoiou, não me rejeitou, ele me 

ajudava, não separava nada, a gente usava tudo igual, mesmo copo, mesmo sabonete... Não 

me discriminava de forma nenhuma! Eu apenas fui feliz! A camisinha mesmo depois ele não 

queria usar. Chegou até depois uma época que ficou meio enjoado porque eu não me sentia 

mais tranquila de ter relações com ele porque eu fazia pedindo a Deus para ele não pegar 

nada! E ele não foi contaminado. Eu sei que foi errado, não foi certo mas o importante é que 

ele não pegou! Aí ele descobriu o câncer já com metástase para o fígado, aí eu cuidei dele até 

a morte. E a gente planejava sim ter filhos os dois antes não queríamos eu nunca quis e nem 

ele com outra pessoa mas quando nos conhecemos a gente teve vontade sim! Mesmo depois 

de tudo isso! Se não fosse o câncer, acho que a gente teria tido sim. A gente falava que 

também tinha o desejo de adotar uma criança mesmo não sendo nossa seria muito amada e 

ajudaria a essas tantas crianças que precisam. Eu ia gostar muito mas não aconteceu, aí hoje 

eu tenho vontade de adotar, porque se fosse para engravidar tinha que ser dele! Era o nosso 

desejo, o nosso sonho! Só que agora eu não tenho mais ninguém nem quero. Estou muito 

ligada a ele ainda, só ser for alguém de Deus que me toque muito sabe. Eu não estou a procura 

de ninguém, estou vivendo ainda a perda dele. Era muito amor! 

 Agora esse primeiro que eu morei por cinco anos, quando eu estava em crise, ele me 

deixou sozinha dentro de uma casa. Foi uma loucura, aí eu encontrei um sobrinho dele e 

perguntei pelo tio dele e ele disse, meu tio morreu, morreu de HIV. Aí pensei nossa dei graças 

a Deus por não estar contaminada. Ainda pensei! Mas eu já estava! Aí esse de cinco anos eu 

não sei porque eu nunca tive coragem de procurar ele para falar nada! Não sei se ele pegou ou 

não! Não fui falar mais nada com ele porque vai que ele quer me agredir se eu falar, não sei o 

que vai acontecer. Hoje como é isso um passando para o outro, a irresponsabilidade de um e o 

medo de outro, a covardia de outros e assim vai contaminando várias pessoas. Eu não quero 

errar mais, mas acredito eu que ele esteja bem. Eu hoje não quero errar tanto quanto no 

passado. Eu errei por falta de informação. Talvez se eu tivesse informação talvez não teria 

passado por isso Teria tido relação com preservativo porque depois que tá não dá mais né. E 

hoje se fala mais sobre isso né. Antigamente se falava mais nas entrelinhas né. Não era tão 

aberto, hoje se fala direto. Imagina em dois mil e um não se falava tanto. Eu descobri em dois 

mil e um mas já devia ter uns cinco anos que eu tinha e eu nunca fui de bagunça, de farra, 

vadia, porque as pessoas falam que quem pega isso é piranha, é gay né, eu não! Mas eu estou, 
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sempre vivi muito tranquila. Então a única pessoa que eu tenho em mente que me passou isso 

foi esse rapaz que faleceu. 

 Eu até tenho um amigo que quer me namorar mas quando eu tomei coragem e contei a 

ele, ele contou para a família dele e eu fiquei chateada porque confiei nele e ele fez isso. Ele é 

louco, me expôs aí agora está com depressão porque fez isso comigo, mas de doido eu quero 

distância, vou ficar sozinha e adotar uma criança, esse é o meu projeto, ser feliz! 

 

ENTREVISTA DA SHEILA 

 

 O que aconteceu foi o seguinte: Hoje que eu fui descobrir esse termo soro discordante. 

Até hoje tenho uma relação com uma pessoa dez anos mais jovem do que eu, eu tenho trinta e 

nove anos e ele vinte e nove e o que acontece, essa pessoa é casada tá, eu conheci essa pessoa 

quando eu tinha trinta anos e ela vinte. Na época eu era casada, então foi assim uma pulada de 

cerca mas não tínhamos chegado às vias de fato, só beijamos e tal em uma festa. Eu já tinha 

três filhos, já sou até avó, eu morava aqui em São Gonçalo, eu contraí o vírus através de um 

parceiro que eu tive, ele adoeceu e morreu, eu não tive filho com ele, vivi com ele três anos 

mas não tivemos nada, aí através dele eu descobri que tinha o vírus do HIV porque ele veio a 

falecer, ele faleceu tem dois anos, eu não sabia de nada, só depois que ele morreu, ele fez o 

exame, ficou internado e em quinze dias ele morreu, em quinze dias! Começou com uma tosse 

seca, aí foi diagnosticado sinusite, depois pneumonia e assim foi evoluindo, evoluindo, 

evoluindo e em quinze dias ele faleceu. Aí depois desorientou e o quadro dele foi piorando a 

cada dia. Eu fiz enfermagem em noventa e seis mas não vi nada disso, parece que eu fiquei 

cega e em nenhum momento eu pensei em HIV porque ele era dependente químico, o que 

acontece, os médicos diziam que era abstinência então mascarou os sintomas, aí ele faleceu, 

foi aquele choque, aquela coisa. Hoje em dia nem sei como eu estou falando isso com você 

numa boa, entendeu, faleceu, aquela coisa toda, aí eu fui embora, saí de São Gonçalo, fui para 

o Rio, minha família mora no Rio, eu trabalho em farmácia (e então refere o nome da 

farmácia), eu hoje continuo no mesmo ramo inclusive como gerente, hoje em dia, e assim eu 

fui naquela de recomeçar! Casa nova, trabalho novo, amigos novos e reencontrei essa pessoa. 

A gente até briga muito porque ele morre de ciúmes de mim, muita coisa! Tem um ciúme de 

mim doentio, mas assim eu já estou um ano e seis meses com ele e viver com ele é tudo na 

minha vida. Ele devolveu minha sexualidade, me devolveu tudo! Ele, ele, eu perto dele, 

assim, eu me sinto a Sheila Carvalho, entendeu, porque quando aconteceu isso tudo eu fiquei 

em estado de choque porque uma pessoa que você gosta, que você ama, nossa eu era muito 
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louca, apaixonada por ele, e descobrir isso! Nossa de imediato e pensei que eu fosse morrer. 

Nossa toda vez que eu falo disso eu choro (chorou, soluçou e continuou falando). Apesar de 

todo mundo achar que conhece, que sabe o que que é, não sabe. Só sabe quando passa pela 

situação. Aí quando eu entrei aqui pela primeira vez, nossa! Eu tive uma crise de choro que 

ninguém entendeu nada, foi nesse grupo, você conhece, esse que tem aqui, só das pessoas 

com isso. Eu vim duas vezes só e não aguentei mais vim porque tem pessoas com a aparência 

maravilhosa aqui no grupo e tem outras que te assustam, entendeu. E eu fiquei assustada com 

aquilo. Aí minha mãe disse, ah vai ser importante pra você, eu disse, eu não quero porque eu 

estou me sentindo mal naquele grupo e nunca mais eu voltei. Mas eu estou bem e só estou 

chorando (seca as lágrimas) porque toda vez que eu falo nisso eu ainda choro mas estou 

bem... Aí eu falei, meu Deus e agora, quem vai querer me namorar? Porque ele faleceu no 

domingo, enterrei na segunda, eu fiz o exame na terça e o resultado saiu na quarta. Foi uma 

sequencia de rasteiras, entendeu. Eu perdi quatro quilos assim em um piscar de olhos. Eu 

tenho o rosto redondo aí eu fiquei com rostinho assim pequenininho, nossa eu era apaixonada 

por ele, nossa muito, era minha vida, aí morreu e agora? Aí quer dizer, quando eu fiz o exame 

que deu positivo eu ainda estava naquela ainda da perda! Foi tudo uma sequencia, me senti 

muito assim bem com relação a isso mas quando eu comecei a fazer uso do antirretroviral, aí 

seis meses depois que caiu a ficha porque antes de imediato eu não tinha absorvido bem, 

porque logo que eu soube não precisou de remédio, o CD4 estava bom, então não precisou 

mas depois... quando eu vim aqui eu o doutor falou que eu tinha que tomar os medicamentos 

aí foi brabo. Mas voltando ao assunto do ( cita o nome do parceiro), que é meu atual 

companheiro, falo assim porque ele quis largar a mulher para ficar comigo eu que não quis, 

ele queria filhos, queria uma família, eu que já sofri muito não quis, mas ele devolveu a minha 

vida. Nossa vida sexual é mega maravilhosa, entendeu, ele não tem medo de nada! Nós 

tomamos todas as precauções com a camisinha e nunca teve acidente. Ele pegou uma prática 

que ele coloca preservativo até no escuro, assim experimentamos vários tipos de 

preservativos, os daqui, farmácia, com sabor, sem sabor, é uma coisa que a gente encara numa 

boa. Ele me liga para me lembrar a hora do medicamento, ele já veio aqui comigo, já 

participou. Eu só tenho ele e ele é casado mas eu não quero casar com ele por isso ele fica 

com ela. 

 Eu acho bacana, apesar dele ser dez anos mais jovem do que eu, ele abraçou essa 

causa com uma coragem que eu não sei se eu teria, entendeu. Então é assim, tomamos todas 

as precauções. Eu, assim, nunca mais eu tenho coragem de me relacionar com ninguém sem 

preservativo, até porque eu acho que a pessoa que faz isso é ignorante até porque mesmo que 
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eu encontre um parceiro que seja soropositivo, a carga viral dele é uma e a minha é outra, não 

é verdade? Então, assim a pessoa que fala que não usa é ignorante para mim, é desinformado, 

entendeu. Eu e ele procuramos saber o que poderíamos fazer, o que não poderia, o que é 

aconselhável, o que não é. Eu sempre tive muito cuidado e a gente vive super bem mas o 

ciúme né. Ele tem um ciúme de mim doentio. Eu gostaria muito de ter um outro filho agora 

mas eu vou fazer quarenta nos, ele já tem dois filhos e o meu mais velho tem vinte e quatro 

anos... Mas nós até falamos dessa possibilidade, eu não estou nem aí para o HIV, eu sei que 

existe tratamento para o bebê, nós já nos informamos como faz para engravidar, a gente sabe 

tudinho, ele pergunta, ele é muito esclarecido sabe, a equipe aqui adorou ele! Só que eu sou 

hipertensa, já vou fazer quarenta anos, seria gravidez de risco né... Mas não pelo HIV não! 

Até minha família não falaria nada de eu ter outro filho. Minha mãe até ia gostar. Ele trabalha 

aqui no hospital. Minha família me apoia e todo mundo sabe, eu contei porque todo muito 

muito namorador, meus primos mulherengos de mais então eu falei para prevenir até porque 

ninguém acredita né. Eu não falei para me expor, até porque assim Renata, depois que essa 

pessoa, ele não está nem aí, eu não vou sair falando para todo mundo mas no meu trabalho 

algumas pessoas sabem, não todo mundo mas a pessoa certa. Hoje sabem que eu estou aqui. 

Eu encaro numa boa, não tenho mais aquele medo que eu tinha antes. Eu ainda fico meio 

constrangida de eu estar aqui e algum conhecido ver, essas coisas né, mas eu não tenho mais 

aquele medo sabe, aquele pânico que eu tinha de falar que eu sou soropositiva, os meus 

amigos chegados sabem e nada mudou, pelo contrário, melhorou até minha disposição porque 

hoje sou mais disposta, faço mil coisas em um dia, estou gerenciando uma farmácia, uma 

coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, entendeu, então, assim numa boa eu estou 

muito bem, tem aqueles altos e baixos como todo mundo tem. A psicóloga falou para mim 

que eu tenho o direito de ficar triste, é normal. Agora, por exemplo, eu estou sofrendo de uma 

TPM assim fora do normal, acho que é a TPM que está acabando comigo e esses remédios, o 

grandão, o Ritonavir, a enfermeira até me explicou que ele é óleo de rícino então vira e meche 

eu faço diarreia de um dia só, não evolui não, entendeu, é uma coisa muito rápida mas o gosto 

dele é insuportável, tem gosto de coco azedo, aí eu tomo e fico arrotando aquilo, aí eu tenho 

que comer alguma coisa por cima, entendeu. Então ele só que me incomoda. 

 

ENTREVISTA DO GUINHO 

 

 Bom vamos começar do começo: Eu descobri por acaso, isso, eu conheci uma pessoa e 

ela disse que era solteira e tudo aí ela era casada, estava traindo o marido e eu não sabia. Teve 
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um dia que o marido veio atrás de mim na rua, lá onde eu trabalhava aí pelo jeito que ele falou 

eu acho que ela tinha, mas não sei só pode ter vindo dela, mas eu também tinha uma vida 

muito desregrada. Aí ele falou para mim, olha você saiu com ela, vida longa parra você! Acho 

melhor você fazer um exame de HIV. Aí eu disse que não ia fazer mas ele falou, você tem que 

fazer! Eu disse, não tenho motivo pra fazer, aí ele bateu no meu ombro e disse novamente, 

então tá, vida longa pra você. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, faço ou não faço? Aí fui lá, 

fiz e deu positivo, aí eu entendi o aviso dele pra mim. Daí pra cá eu comecei a tratar mas isso 

na minha vida é como se eu não tivesse nada, eu não aceito que eu tenho isso na verdade, 

tanto é que quando eu recebi a notícia foi normal, tranquilo, não me abalou, como até hoje é 

como se eu não tivesse, eu não acredito que eu tenho nada! Eu vivo normal, só lembro bem 

disso quando eu venho aqui e que temos os remédios mas até então nunca tive problema 

nenhum, então pra mim, até que me prove o contrário, eu não tenho. Nessa época eu nem era 

casado, eu até saía com uma moça que trata também aqui, na época que eu fiz o exame e vim 

tratar aqui ela também tratava, agora se veio dela ou de mim eu não sei, foi tudo na mesma 

época praticamente. Agora a gente nem se fala porque ela ficou chateada que eu separei dela, 

mas nem foi por nada disso, foi porque eu quis viver minha vida, casei, aí ela ficou meio 

chateada. O filho dela é como se fosse meu filho, mas eu não vejo mais eles. Aí quando eu 

conheci minha esposa, que foi na igreja, eu chamei ela no canto e logo contei que eu tinha 

esse problema, a gente estava se conhecendo, na mesma igreja aí começamos a conversar e 

rolou um interesse mas antes de começar qualquer coisa eu falei tudo, contei tudo da minha 

vida pra ela e ela falou, e daí? Isso não é nada! Para ela, assim como para mim é como se eu 

não tivesse nada e vai fazer três anos que a gente está juntos, ela aceita numa boa, tanto é que 

aí o pessoal falava pra ter filho, vai ter que fazer isso ou aquilo, tanto é que nós no entanto 

fomos do jeito normal mesmo e não deu nada pra ele, graças a Deus, nem pra ela. Até 

pediram agora um exame de rotina pra ela mais não deu nada. E nós queríamos muito esse 

filho, ele foi planejado só que da forma que teria que ser a gente não aceitava porque eu não 

sei quanto a você, eu tenho uma religião e acredito em um Deus e muita gente fala “A que 

besteira mas eu penso assim, então desde o momento que eu passei a seguir, tudo está 

acontecendo de forma que a palavra de Deus diz né, da forma normal que nosso filho foi 

concebido, ele é normal, e até hoje tudo normal. No começo, até meu filho nascer, nós não 

usávamos camisinha porque ela também não aceitava, aí depois que ele nasceu nós passamos 

a usar mais por prevenção porque os exames dizem que eu tenho então para não correr o risco 

dela pegar, porque até o último exame dela estava tudo normal, então para ela não correr o 

risco dela pegar, aí nós decidimos que se por acaso ela viesse a pegar, ela poderia passar para 
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a criança, então de lá pra cá, enquanto ela está amamentando, só com camisinha. Mas nós 

tivemos muito tempo de relação normal sem nada de preservativo. Ela que não, nunca aceitou 

de camisinha, eu queria para prevenir mas ela falava, não! Isso não pode, não é certo, você 

não tem nada disso! Eu também sinceramente não acredito. E meu filho está ótimo, hoje com 

um ano e dois meses, quando nasceu ele fez os exames e tá tudo bem! Minha vida agora é 

completa. Tenho minha família, meu filho, saí do mundo que eu vivia. Acho que não tenho do 

que reclamar, tomo os remédios e não sinto nada, nada mesmo e minha família, meus irmãos 

que sabem, para todo mundo é como se eu não tivesse nada. Eu vivo bem! Graças a Deus! É 

isso!   

 

ENTREVISTA DO LEONARDO 

 

 O que você diz? Como foi que eu peguei o HIV? Eu estava no bar bebendo e minha 

irmã levou o resultado para mim. Foi normal, continuei bebendo, não senti nada não... Eu 

estava sentindo uma dor no estômago aí fui no posto e a médica me passou vários exames e 

esse também. Ela me perguntou se tinha algum problema e eu falei que não, aí eu fiz e minha 

irmã foi pegar o resultado para mim, mas não me abati em nada não. É como se não tivesse 

nada, eu vivo igual a antes, é uma doença como outra qualquer, só se cuidar. Só que é um 

HIV assim que não tem cura. Minha mulher que me passou, ex-mulher né, hoje ela está 

casada com outro homem, eu ia e voltava com ela várias idas e vindas, aí ela deve ter ficado 

com alguém que tinha, pegou e me passou. Aí quando eu descobri, liguei para ela e falei pelo 

telefone que era para ela fazer o exame, mas ela não quer se ligar, não quer entender... Ela 

mesmo está se matando. Eu tenho filhos com ela, moram com ela, quero o bem dela. Eu nem 

sei se o marido dela sabe de nada, ela não quer saber... Eu também não conto para ninguém, 

nem a minha irmã que me deu o exame sabe, não foi nada, pra que? O que vai adiantar? 

Ninguém pode fazer nada por mim, ninguém vai cuidar de mim. Só que eu vivo a minha vida, 

sabe, não parei por isso! 

 Hoje mesmo foi duas colegas lá me chamar para ir para a praia mas eu tinha que vir 

para cá. Eu tenho uma namorada mas tinha muitas amigas. Só que eu uso preservativo, só não 

conto para ninguém que eu tenho nada porque quem me passou não me contou nada que tinha 

né! Mas eu não quero passar para ninguém! E tenho minha namorada de fé que dorme na 

minha casa, é certinha sabe. Eu falo que temos que usar camisinha pra ela não pegar filho 

porque eu já tenho cinco e ela três então não quero mais. Que vantagem tem ter filhos? Tudo 

some! Os que eu tive casou tudo e sumiu! Tem gasto pra caramba, só gasto! Tudo tem que 
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dividir, pagar pensão, dar tênis, roupa. Aí vai na minha casa e fala, papai estou com saudades 

mas é coisa passageira, depois some. Eu quando era adolescente era doido para ter um filho 

mas é só ilusão, quer dizer, ser pai né, mas vi que é só ilusão, só problema. E outra, hoje para 

ter um filho tem que ter dinheiro, está tudo muito caro, eu moro no morro cheio de tráfico, os 

bandidos andam armados e vendem drogas na minha porta e eu não posso fazer nada! Então 

não tem como criar uma criança num lugar desse. Não quero colocar mais filho no mundo. 

Meu mais novo já tem vinte anos. Já tá tudo criado. Eu descobri o HIV em dois mil e sete. E 

não conto para ninguém, nenhum deles sabe, só quem sabe é eu, a enfermeira e o meu 

médico, e agora você. Só minha namorada é firme, gosto dela mas não conto. Também não 

passo para ela, uso camisinha. É uma coisa minha, quero poupar dor de cabeça porque 

ninguém vai resolver meu problema. Se você tiver uma dor de cabeça ela vai ser só sua o que 

adianta contar para os outros? Nada! Ela é mais velha, já tem netas não quer mais saber de 

criança também. Ela também acha que filho hoje é problema. A gente pensa muito igual. 

Quero curtir a vida. Adoro praia. Sou encostado no INSS e todos os dias estou na praia, vivo 

bem e só trabalho para mim, faço minha casinha e alguns bicos mas não quero mas saber de 

trabalho, quero viver a vida e curtir o sol e o mar. Minha irmã até fala que sou exibido porque 

eu gosto mesmo é de ficar em pé na praia mostrando meu corpo mas não é isso, é que eu não 

sento muito. É isso, minha vida é “rilex “. Eu me cuido e vivo bem.  

 

ENTREVISTA DA BÁRBARA 

 

 Eu tenho muita vontade de ter filhos sim. O começo é que foi muito difícil, nossa, 

sofri muito! Quem descobriu primeiro foi eu então contei a  ele, quando eu peguei o exame e 

vi que eu estava com HIV, que era soropositiva, nossa foi pavoroso. Meu pensamento foi dele 

ter. Aí ele fez o exame dele. Eu quando descobri queria que ele também tivesse, naquele 

momento sabe... Porque eu queria me sentir segura naquele momento eu queria que ele 

tivesse, que ele fosse soropositivo para poder ficar comigo, eu tinha medo dele não querer 

ficar comigo, entendeu, porque é muito complicado hoje em dia você conhecer uma pessoa e 

chegar e falar que é soropositiva. As pessoas tem preconceito, até eu teria entendeu, não é 

nem preconceito, é medo, insegurança, acho que não é nem preconceito é medo mesmo 

porque hoje em dia é negócio mega complicado. Eu no lugar da pessoa também teria e por 

isso que entendo completamente e ele não, ele ficou comigo me deu apoio, segurança, ele foi 

a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu agradeço a Deus todo dia por ter me 

colocado em uma família muito boa que é a mãe dele, o pai dele porque eu moro com a 
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família dele, a mãe dele me trata como se eu fosse filha dela, tudo que ela pode fazer por mim 

ela faz e ele também tudo que ele pode fazer ele faz, então foi uma pessoa muito boa que 

Deus colocou na minha vida. 

 Bom, nós somos casados há quatro anos. E ele me perguntou na época se eu sabia 

quem passou, eu acho que eu sei, mas é complicado porque é difícil falar para a pessoa, olha 

eu estou com HIV e queria saber se foi você que me passou, quero que você faça o exame... 

Não tem como chegar para uma pessoa e falar isso, é muito complicado, via que fica naquilo, 

você que me passou e ainda vai se fazer de vítima, esse é o meu pensamento, então não vou 

falar... Eu não vejo mais, tenho amigos de amigos que falam que fulano está viajando, nem 

mora mais aqui... Mais eu não tenho certeza também, é só desconfiança porque tive muitos 

homens... E também não posso falar que é aquela pessoa porque não tenho o exame para 

comprovar. Só poderia afirmar se tivesse. Nossa quando eu lembro, nossa foi difícil demais. 

Eu fui no laboratório pegar o exame, caraça minha vontade era de me jogar na frente de um 

carro, nossa para mim o mundo tinha acabado, minha vida tinha acabado. 

 Até hoje eu fico pensando nisso, me pego com essas ideias. A gente, eu sabe, nunca 

imaginei que fosse acontecer comigo. A gente nunca imagina. Sempre achava que vai 

acontecer com todo mundo menos com você. Só vai parar para pensar quando acontece. 

Quem pensa nisso: você pensa? Duvido. E quando eu fiz o exame, engraçado, eu sonhei sabe, 

aquela coisa que era pra eu ter ficado com medo, mas não fiquei com aquilo na cabeça. 

Sonhei que minha tia tinha me ligado mas não tem nada a ver o sonho porque o exame não 

chega em casa (risos), aí, no sonho, o exame chegou na casa da minha tia e ela não queria que 

eu fosse mais na casa dela, então aquilo foi horrível e parecia que era para me prevenir, para 

eu ir me acostumando com a ideia que eu iria ter aquilo, como se fosse dar positivo mesmo. E 

eu só resolvi fazer o exame porque eu tenho HPV aí a médica passou, não foi uma coisa que 

eu quis fazer. Quando a pessoa tem HPV eles passam automaticamente todos os exames, de 

diabetes, de tudo. Quando a pessoa chega a dar HPV é que o organismo está frágil porque o 

HIV destrói as células de defesa aí você fica frágil, imune para outros tipos de doenças. Aí na 

época que eu descobri eu já vivia com ele, mas da minha família só quem sabe é minha mãe, 

meu pai sabe, porque eu acho que para contar isso para alguém, tem que ser uma pessoa 

presente na sua vida, que se preocupa, que se importe com você, e ele não é nada disso, Então 

a gente procura, a gente fala as nossas coisas para quem se preocupa com a gente, quem gosta 

da gente e ele não demonstra em nenhum momento que gosta de mim que se preocupa então 

não falo porque acho que não tem necessidade. Mas a minha mãe me apoia, me ajuda... Mas 

eu sou muito pra frente sabe, eu vim pra vá sozinha, para o Antônio Pedro, eu sempre vivi 
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sozinha, nunca fico a vamos comigo, sabe, faço tudo sozinha. Eu estava com dezesseis, não 

dezessete anos. Eu com dezessete, menor de idade, tinha que vir com meus pais né, mais fui 

sozinha, até fazer o exame e na época me encaminharam para o PAM, só que não gostei. Fui 

lá marcar consulta mas eu falei sobre aquela coisa, eu não quero me tratar aqui, não quero 

ficar aqui, aí eu vim aqui e conversei com a psicóloga, falei a minha situação que eu tinha ido 

pra lá, mas não fui bem recebida, poxa a pessoa acaba de descobrir que tem HIV e tipo assim 

você não passa por um psicólogo lá, você não passa por nada para te confortar e tirar aquela 

angústia de você, sabe, e lá não teve nada disso e aqui não eu tive o apoio de todo mundo. 

Aqui tem os grupos, se bem que eu não venho porque trabalho, aí perde o dia todo aqui igual 

a hoje mas eu sei que tem se eu precisar tem, entende. Hoje, nossa, passei o dia aqui, aí não 

faço mais nada, mas o pessoal do trabalho sabe que estou aqui. O problema é eu e ele, já 

tínhamos costume de usar camisinha, não é bom mas só transávamos assim, mas o sexo oral 

não pode, quer dizer até pode mas é preferível não fazer, porque do jeito que faz é melhor 

nem fazer porque acaba tendo um risco também então a gente não faz. Só o normal mesmo e 

de camisinha. A psicóloga me explicou que para fazer sexo oral você rasga a camisinha 

feminina aí coloca lá como proteção, mas desse jeito é preferível não fazer porque é arriscado. 

Porque na hora não tem aquela coisa. Mas ele sempre falou que não queria ter filhos porque 

acha chato, chora... E eu não, sempre falei que filho é uma bênção, quem dera eu tivesse logo 

três. Nossa, melhor três, cinco filhos agora e não ter essa doença ruim que eu tenho. Queria ter 

cinco filhos e não ter o que eu tenho porque nossa, filho é uma bênção e filho cresce ai você 

tem ele pra a vida toda mas a doença não... É para a vida toda também mas tem que se cuidar 

a vida toda também. Eu preferia ter  filho do que ter o que eu tenho. Tem gente que fala nossa 

eu queria ter alguma coisa. Tem uma amiga minha, logo assim que eu descobri, ela descobriu 

que estava grávida, ela era muito amiga minha, aí ela falou não, eu queria estar no seu lugar, 

tipo mais um filho, aí eu falei, não fala isso! Filho é uma bênção de Deus e isso é o que? Não 

é bênção nenhuma de Deus, é castigo! E sei que quem procura acha e eu procurei e achei 

porque quando a gente não se cuida, paga o pato. A gente mesmo que paga o pato. Eu tive 

muitos parceiros e desde nova porque eu fui criada muito solta, pelas casas dos outros, vivia 

na rua, nunca tive ninguém pra falar, olha isso é errado, não faz isso, então eu aprendi com a 

vida, hoje eu podia estar envolvida com alguma coisa errada, com bandido porque meu pai e 

minha mãe nunca foram aquela coisa de estar presente na minha vida e falar não faz isso 

porque está errado, não eu aprendi com a vida o que é certo e o que é errado porque meus 

mais mesmo não me ensinaram, mas a enfermeira me ensinou que quando eu for ter um bebê, 

ele tem que ejacular na camisinha, aí eu viro ela em mim, mas assim no caso é uma forma que 



143 

 

pode acontecer de engravidar, como não, é uma coisa que demora, tem que ter paciência. Eu 

sou muito regrada, me cuido e qualquer coisa que acontece eu ligo para a médica porque eu 

me cuido muito eu sou muito encanada com isso de ficar doente, então eu já sei que se tomar 

todos os remédios direitinho a pessoa pode engravidar normalmente é só eu tomar meu 

remédio direitinha. 

 

ENTREVISTA DA SHIVA 

 

 Eu? Primeiro quando comecei a primeira relação depois que descobri o HIV não 

contei que tinha isso e não contei detalhes nenhum da minha vida. Eu já tinha um filho que 

nasceu quatro a cinco anos antes e esse homem com que eu foi morar, nos conhecemos, um 

tempo depois fomos morar juntos e eu não contei para ele que eu tinha HIV. 

 Não contei que não podia ter filhos, ele até sonhava com isso, nas eu não contei nada. 

Mais um tempo depois eu adoeci, fiz os exames e precisei tomar remédio, não o coquetel 

porque eu não tomava na época, apenas o remédio do oportunista, e quando ele me levou lá eu 

fiz de conta que eu descobri naquela época o HIV e só então ele ficou sabendo e nós já 

tínhamos relações sem proteção. Eu tirei as trompas e os dois ovários anos antes e tomei 

transfusão de sangue, aqui mesmo no Antônio Pedro. Eu penso que possa ter sido aqui que eu 

contraí o vírus há trinta anos atrás, mas eu não tenho certeza porque afinal foi muita droga, 

sexo e rock and roll e essa cirurgia, tudo isso misturado, eu não sei de onde veio o vírus e isso 

nem é importante. 

 O fato é que depois dessa histerectomia bilateral eu já não podia ter filhos, eu apenas 

não contava para ninguém. A minha vida com ele era normal! (Fale um pouco mais sobre 

isso) Ele me amava muito!!! E continuava transar sem camisinha. Anos depois nós nos 

separamos, ele não pegou nada e eu fiquei anos sozinha. Depois eu conheci outra pessoa, aí eu 

já mais velha, com outra cabeça e eu prometi que só ia ficar com essa pessoa se eu pudesse 

contar a ela que eu tinha o vírus e aí depois que eu vi que a pessoa estava mesmo apaixonada 

por mim eu tomei coragem, contei antes de ter qualquer tipo de relação. Essa pessoa caiu na 

gargalhada e nem por isso se preveniu, e não morreu disso e não pegou o vírus e eu também 

não tomava coquetel, não tomava nada! Vim tomar agora em abril, mas se eu não tivesse feito 

a histerectomia eu queria ter outro filho, mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu vejo que foi 

muita falta de consciência, cuidado com o outro que se diz apaixonado, se eu estava 

apaixonada também eu não estava protegendo a pessoa que eu amo. Se eu fosse ter outro filho 

hoje, eu podendo ter, eu ia querer que essa pessoa se protegesse para não contaminar a pessoa 
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que eu amo, porque eu sou resistente, eu sobrevivi até agora mais avia que o sistema 

imunológico dele já é fraquinho e vai que ele pega o HIV, ele não vai resistir esses trinta nos 

que eu estou sobrevivendo. Vai que ele morre em trinta dias eu vou me sentir culpada pelo 

resto da vida e a minha consciência como é que eu ia dormir? Eu queria que você me fizesse 

mais perguntas para o teu mestrado... 

 

ENTREVISTA DA CAROLINA 

 

Agora depois de dez anos é que eu estou conseguindo assim me abrir para me 

relacionar porque eu me fechei total para essa situação. Por causa disso, de ter que contar e ser 

rejeitada, então agora em julho eu fiz uma tentativa, porque foi indicação a minha irmã, 

porque como eu não sou muito de sair, como tinha um rapaz no face da minha irmã que me 

viu e gostou, essas coisas, então assim é um cara de 37 anos, separado, tem um filho, essas 

coisas, aí no dia do encontro a gente se encontrou ao eu fui  para a casa dele, que ele mora em 

Araruama, ele me chamou para ir para a casa dele que ele ia fazer um churrasco, aí a gente 

começou a conversar, aí eu ia ter que dormir lá né, aí foi onde começou o problema. Aí eu fui, 

na primeira tentativa falei! Ele ficou assustado, desesperado, até aconteceu de camisinha né, 

mas aí no dia seguinte ele foi, me deixou no ônibus, meio frio assim, aí não quis mais. Aí 

depois nós conversamos, ele não quis dizer que não mas ficou me evitando, aí eu também 

respeitei, ele não é obrigado a aceitar né, mas pelo menos eu dei a opção a ele de escolha, 

coisa que eu não tive da pessoa que fez isso comigo. Aí o que acontece, eu passo muito, mas 

muito tempo sozinha, aí as pessoas que me conhecem vêm eu sozinha e não entendem e 

acham estranho. Aí quando foi domingo agora, um colega aqui de perto de casa, porque só 

quem sabe disso e a minha família de casa, meu pai, minha mãe, irmã e minha filha, porque 

eu tenho uma filha, eu fui casada antes de acontecer isso comigo, então ninguém sabe porque 

na época a minha médica falou, ninguém precisa saber, pra quê né, ficar me expondo, as 

pessoas tem tanto preconceito, falar não vai adiantar de nada e tal. É uma coisa sua... Aí eu 

me fechei para essas coisas. Aí quando foi domingo passado, aí um colega meu me viu e 

falou, vem cá, vem cá, foi aniversário dele, aí ele me apresentou um amigo dele, aí quando foi 

no sábado agora a gente saiu, ele é separado, não tem filhos, ele foi casado com uma pessoa, 

mas separou, porque mesmo casado ele era muito sozinho, vivia cada um para seu lado, ela 

não era muito assim com ele, mas ele ficou esse tempo todo com ela porque queria muito que 

desse certo. Mas na verdade ele deu um basta aí o amigo me apresentou ele a gente saiu na 

sexta e no sábado, mas assim aí quando chegou sábado ele me chamou para ir lá na casa dele, 
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aí tá, escutar música, negócio de informática que ele trabalha, ele gosta de som, músicas 

legais que eu gosto também, aí tá, ele quis né saber como é, mas eu dei uma enrolada assim a 

não estou naqueles dias sabe... Mas eu tava mesmo aí enfim ele quer porque quer me ver, aí 

eu fico sem saber o que fazer. Acho que esse eu vou fazer diferente, tentar não falar, mas 

como eu vou fazer com esta situação, sem falar! Entendeu? Aí eu fico numa saia justa, por 

isso que eu detesto, entendeu, acabo não ficando com ninguém, tento ser feliz de outra forma, 

mas a sociedade te cobra, você ter uma pessoa até te indicam você vê, todo mundo me 

indicando (risos), mas agora decidi aceitar, ir para ver. Se fosse em outra época, não... Agora 

sei como vai ser com ele, como eu vou fazer porque ele gosta de liberdade, no domingo de 

manhã ele foi voar de parapente aí mais tarde a gente se viu, mas ele meio que me enganou, 

falou que estava cansado aí falou vamos se ver amanhã. Eu entendo, não é que porque a 

pessoa está namorando, tem que ter liberdade. Só me situar... Mas hoje já me ligou que quer 

me ver aí eu falei tá bom, mas não sei como eu vou fazer, o que eu falo com ele, eu quero 

fazer sem falar nada, não eu sei que uma hora eu vou ter que falar, imagina você vai ficar dez 

anos com uma pessoa e não vai falar, assim eu não queria que fosse, vou ter que falar né! 

Agora eu falo não tem que ser de camisinha aí ele falou, poxa eu só tive duas pessoas na 

minha vida, assim será que ele vai aceitar? Assim, ele não tem filho, eu já tenho uma, então 

não quero outro, ele também não, foi a primeira pergunta que eu fiz, ele tem quarenta e dois 

anos, acha que já passou da idade e que o mundo está muito violento, quando o filho tiver 

adolescente ele já vai estar velho, não tem como ficar atrás de uma criança no mundo de hoje, 

ele diz. Eu já tenho uma filha de vinte e dois anos né, casei muito cedo com o pai dela. Eu 

também não quero mas talvez se não tivesse esse problema, sim... mas com essa situação não.  

Mas não é só por isso, esse mundo do jeito que tá, as pessoas, essa situação... Eu também 

quero ter mais liberdade, porque eu era adolescente quando casei, era muito nova, nem casei 

grávida mais fiquei logo grávida e quando ela tinha dois aninhos eu me separei por causa da 

traição, sofrimento, aí eu fiquei presa, ali , aí eu não quero mais ficar presa, não quero mais ter 

essa experiência e aí por causa dessa parte da saúde, aí que eu não quero, não me faz falta. 

Gosto muito de criança, adoro, mas não quero mais essa responsabilidade. Já pensou? (Fale 

mais sobre sua vida com HIV): Nossa foi muito difícil, bota aí dez anos mais ou menos, eu 

descobri em 2001, agora é que eu estou dando oportunidade porque antes eu nem dava, dava 

sim, se eu fosse em um lugar, numa festinha, se pintasse alguém eu beijava só e ali ficava eu 

não dava continuidade era uma coisa bem superficial. Em 1996 eu conheci um cara, tinha 

saído de um trabalho aí minha irmã me indicou um, eu nem precisava, o trabalho era em um 

bico, temporário, nem assinava a carteira mas eu fui aí conheci esse cara que era da marinha 
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aí ele se interessou por mim, já era separado, tinha dois filhos também, aí tá a gente começou 

a se relacionar e eu fui morar com ele. Mas todo início de namoro é assim usa camisinha mas 

depois não. Acredito que muita gente faça isso e muita gente não faça e não acontece. Aí eu já 

botei isso na minha cabeça quanto a gente tem que passar por uma coisa, vai passar porque 

tem que ser da mesma forma que se tiver que morrer, não é com isso, não é sem isso, chegou 

a sua hora, chegou a sua hora e pronto. Abstraí isso aí, então o que acontece eu fui morar com 

ele, minha filha ainda era pequena, aí eu não sei se ele já veio para a minha vida assim ou se 

ele descobriu e não me contou, eu sei que aqui no Rio ele já era separado da esposa, ele pediu 

para ir para o Sul de onde a família dele é pai, mãe, irmã, pediu para ir para  lá e falou que ele 

ia primeiro e depois eu iria com a minha filha ao a gente ficou morando aqui e ele foi. Nossa 

foi uma coisa muito de Deus, ele saiu da minha casa, debaixo do meu teto onde ele morava 

comigo, não demorou uma semana eu fiquei sabendo porque em uma conversa que eu tive 

com meu cunhado, o marido da minha irmã, eles tinham um negócio de equipamento de som 

juntos aí ele contou uma história que ele falou que tava com problema com a mulher dele, 

uma coisa que eu nem imaginava eu contei também que ela teve lá, bateu lá e ele colocou ela 

pra correr e eu nem procurei saber, fiquei lá dentro aí depois eu perguntei o que houve, o que 

houve aí ele disse a ela está vindo aí atrás de mim, mas na verdade não era, ela queria me 

contar! Então ele quer falou isso porque já estava na berlinda mesmo. Por isso ele queria 

fugir, ir embora! Porque ele tinha feito isso comigo já e não ia me contar, mas a mulher dele 

ia por isso ele inventou a transferência, mas se ele já fazia tratamento, ou descobriu enquanto 

estava comigo eu não sei... Ele não pegava filho, Ele já tinha dois e eu a minha filha aí ele 

tinha essa desculpa de vasectomia. Eu com ele eu queria, minha filha era pequena ainda e já 

que a gente chegou ao ponto de ir morar aí sim. Aí naquela época eu teria mais aí eu arrumei 

outra coisa ao invés de filho. Ele era dez anos mais velho que eu. Confiava nele, mas invés de 

filho arrumei isso aí... Aí eu liguei pra lá, falei com ele, esculhambei ele, achei que eu ia 

morrer no mesmo dia, aquele pânico, desespero, aquela coisa toda, meu Deus, como que pode 

ele ter feito isso comigo, aí meu Deus ... Mas aí eu não procurei processar nem ir onde ele 

trabalhava, nada disso. Fio para a igreja, fiquei um bom tempo na igreja, uns cinco anos 

assim... Aí nesse tempo eu me acalmei, aí passou. Agora eu  estou fora, não tenho mais ido, já 

tem dez anos isso, que eu peguei isso e agora que eu estou me sentindo com vontade de tentar 

encarar para tentar ver se eu fico com uma pessoa que até aceite, mas não sei se existe essa 

pessoa nem essa possibilidade. 

Aí minha irmã falou primeiro você vai receber um saco de não até você depois 

encontrar alguém, mas o problema no meu caso é que um saco de não você fica se expondo e 
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eu não queria ainda mas que assim por indicação, minha irmã já foi namorada do primo dele, 

do ex. Esse agora eu estou ferrada porque esse eu não posso abrir meu bico porque ele mora 

perto da minha casa. Aí eu estou pensando em falar que eu tomo remédio, me faz mal e vai ter 

que ser assim. Vou falar assim para ver se cola. É isso e ele gosta de liberdade, quer ficar só, 

aí não sei se vai rolar. Eu ontem falei para a minha mãe que ia falar com ele que eu tenho 

hepatite C para ele usar a camisinha, mas minha mãe disse não! Você está maluca? Não vai 

falar nada! Pelo amor de Deus! Você não vai falar! Ele mora aqui perto não sei o que... Isso é 

uma coisa horrível porque isso é menos chocante que o HIV, mas tudo é horrível, nem sei... E 

fora isso também tem que ser de camisinha né. É isso, eu quero ser feliz, mas está difícil... 

(Risos). 

 

ENTREVISTA DA SUELEN 

 

Eu descobri a doença no pré-natal, quando eu estava grávida! Nossa eu nova, tinha 

dezesseis anos e grávida, e ainda descobrir isso. Fiquei sem chão! Nunca achei que isso podia 

acontecer comigo, não acreditei, falei, ah não pode! No primeiro exame falei, não é comigo, 

está errado, eu não tenho isso! Aí no segundo que foi cair a ficha... Eu já conhecia essa 

doença, aprendi na escola. Era o fim da linha! Mas minha família me ajudou muito porque eu 

estava grávida, se não fossem eles, nossa! Aí eu fiquei mais tranquila. Aí depois que eu vim 

para o hospital aqui, eu fui vendo como era, como que tratava, aí eu fui mais me acalmando. 

Agora eu vivo tranquila, norma, só que na gravidez dele eu tomei remédio, aí depois a médica 

tirou o remédio porque eu só tomei por causa da gravidez. O ruim é que não sei quem me 

passou porque o pai dele (o bebê) me largou, eu contei e ele me largou, em deixou de lado e 

diz que não tem isso mas ele não quer fazer o exame mas eu penso em ter uma outra pessoa 

para me ajudar a criar meu filho e dar um irmão pra ele mas depois, acho que com vinte e 

quatro anos quero outro. Sinto falta da minha barriga. (Fale um pouco mais sobre sua vida): 

Eu saio, passeio, namoro mas nada sério e só não faço nada (nada o que): Sexo não faço, só as 

vezes e de camisinha para não prejudicar a outra pessoa igual fizeram comigo. Mas tenho 

medo, sei lá tenho vergonha, aí não conto nada disso da HIV mas se quiser algo a mais, 

começar a esquentar, saio fora! Mas sonho com uma família, com uma casa, filhos, eu fazer 

comida... Essas coisas... Agora nunca mais vi o ex, o que deve ter me passado, foi o pai dele 

porque senão porque ele não ia querer fazer o exame? Mas não sei porque eu tive muitos 

namorados antes dele, aí pode ter sido qualquer um. Eu era linda, desde doze anos que 

namoro!  Aí já viu! Nunca acreditei que fosse me pegar, mas me pegou!!! Mas agora vivo 
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bem com meu filho, trabalho e estou procurando um cara legal para aí poder contar e se ele 

aceitar, quero ter mais um filho porque adoro família grande! 

 

ENTREVISTA DO JORGE 

 

Eu tenho três filhos, ela ligou... E também agora, depois do HIV... Eu não ia querer 

mais filhos. Quando eu descobri eu fiquei internado, aí descobri aqui mesmo e liguei para ela 

e falei pelo telefone mesmo com ela. Não esperei chegar em casa, falei logo entendeu? Eu 

fiquei sabendo aqui, a doutora falou que eu tenho HIV. Aí ela falou, como é que pode isso? 

Eu pensei que ela não ia mais ficar comigo, entendeu, mas ela aceitou o tempo todo. Mais eu 

traí ela com outra mulher, só pode ter sido ela porque eu não saí com mulher nenhuma só com 

ela, só pode ter sido ela que me passou isso! Aí a médica falou, olha se você quiser ir atrás da 

mulher, você vai, mas eu acho que não vale a pena,deixa pra lá. Se estiver contaminando 

outras pessoas, o problema é dela, a consciência é dela. Ela já tinha uma idade, eu não 

esperava que uma pessoa de idade fosse ter HIV, não esperava mesmo. Porque assim eu 

conheci ela, aí quando eu fui ao apartamento dela aí quando eu cheguei ela abriu a porta e 

estava só de calcinha, aí ela me recebeu só de calcinha, aí eu falei, hum caramba..., aí eu falei, 

ela falou, não vou botar a roupa não, tire a sua também, aí eu falei, caramba..., aí eu falei, vai 

rolar, aí realmente na hora eu fiquei sem ação nenhuma, eu falei, poxa ela é advogada, uma 

pessoa que já é aposentada, uma situação boa, entendeu, a mãe dela tem fazenda, uma 

situação muito boa, eu não achava que pelo jeito dela, não achava que ela tinha nada, aí 

transei com ela sem camisinha, direto, duas a três vezes por semana eu transava com ela 

direto, no carnaval eu fui para banda do Ingá, no sábado e fiquei lá até domingo transando 

direto, e ela não colocava a roupa de jeito nenhum, só ficava pelada. Aí depois eu também não 

tive coragem de falar nada, nunca mais eu procurei por ela. Mais tudo indica que eu peguei 

dela. Agora eu não traio mais. A minha vida é tranqüila, só que eu tenho que transar de 

camisinha né, todas às vezes de camisinha. Eu não gosto de usar isso, já acostumei, nunca 

usei... É muito estranho. Depois que eu descobri, nunca mais transei sem, mas se eu pudesse... 

Ela não fala nada, minha esposa e eu também não peço, porque sei que lá tenho amigas que 

fazem sem... Me aperta, aí não sobe direito, sem a camisinha, fica, sobe, mas eu não posso 

fazer isso com ela, nem com ninguém, agora só de camisinha mesmo, mas a minha vida é 

tranqüila, normal, eu tomo os remédios e não sinto nada, nadinha, nadinha. Também só quem 

sabe é minha família sabe, e no trabalho algumas pessoas sabem, mas me tratam normal, sem 

problemas. Minhas filhas falam, não parece que você tem isso, você não sente nada, mas 



149 

 

também eu me cuido, tomo o remédio certinho. Eu gosto de sair de casa para atender ele. Meu 

médico disse porque vocês que já tão tudo ruim agora quer que eu dê jeito. 

 Eu não gosto de usar camisinha, por mim se eu pudesse não usaria. Eu já fico 

pensando na hora e fazer que tem que usar a camisinha e fica mole aí um amigo disse não 

ficar pensando tem que usar mas eu não consigo, me machuca. Teve um dia que eu cheguei 

no médico eu estava todo machucado, ele perguntou o que é isso, tudo ferido, como você fez 

isso? Ah tava mole, eu querendo usar e não subia, machucou aquele elástico, mas eu estou 

tentando não pensar mais nisso. 

Esse elástico me atrapalha, me machuca, e muito, eu queria usar o troço. Machucou 

muito! 

 

ENTREVISTA DA LAURA 

 

 Quando fui morar com meu marido eu já tinha mas não sabia, fiquei dois anos com ele 

transando sem camisinha. Engravidei da neném, aí que eu descobri, na gravidez dela que eu 

descobri. Porque não é um exame normal que a gente faz, que o médico pede, e eu nunca senti 

nada. Aí para falar com ele foi uma bomba né porque eu não conseguia falar, não sabia como 

falar, aí tomei voragem e falei. Ele aceitou numa boa, falou que ia estar comigo em todos os 

momentos, me apoiou e falou que ia seguir a vida comigo. Aí fez os procedimentos para fazer 

o exame, aí ele fez e de não reagente, graças a Deus, e agora em outubro ele fez outro exame, 

depois de seis meses e a gente  está até agora esperando o resultado. Agora eu tomo meus 

remédios normal, vivo a minha vida de casada como se nada tivesse acontecido. Agora não 

posso ter mais filhos. (Fale um pouco mais sobre isso): Eu operei, já tenho três só que os 

outros dois não são dele, só essa, então já tenho três pra que mais, mas ele sempre quis ter um 

bebê aí eu deixei vim ela, mas eu não sabia quando ela veio que eu descobri, na gravidez dela 

que eu descobri, no pré-natal, eu fiquei com medo depois porque a gente só transava sem 

camisinha, aí ela veio porque a gente quis, mas depois pensei que tinha passado para ele, mas 

se ele quisesse outra eu teria se não tivesse ligado, porque não? Do mesmo jeito que veio ela, 

ia vim outro sem problemas. No caso dela é pior ainda porque a gente não sabe mas quando a 

gente sabe é mole, pode tratar e aí, não vejo mal nenhum, com remédio, hoje em dia a 

medicina está muito avançada. Tomando a medicação direitinho, não vai acontecer nada com 

a neném. Tenho amigas que tem já há dez anos, já sabiam e resolveram engravidar e tiveram. 

Eu não, liguei por saber que tenho a doença e não querer mais filho, liguei porque já tenho 

três filhos né, então não dava para ter mais. Eu pego filho muito rápido. Agora tomo o 
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remédio e a gente usa camisinha, mas mesmo assim a doutora quis fazer o exame nele porque 

uma vez vazou, outra a camisinha estourou, acontece, aí tem que fazer os exames pra ver 

porque o dele deu negativo, o meu que deu positivo, os dois exames que eu fiz deu positivo, 

então não tem mais para onde correr. Eu tenho medo porque a camisinha pode estourar. 

 Eu era garota de programa e fazia muito sexo, e, vira e mexe a camisinha estourava. 

Quem vê cara não vê coração, não tem jeito né! A gente fazia limpeza, isso, aquilo, aquilo 

outro, mas previne não. A gente fica muito exposta nesse trabalho porque uma vez ou outra 

acontece da camisinha estourar, ainda mais essas camisinhas vagabundas, entendeu. E 

aconteceu... Mas eu nem imagino quem seja. Eu usava camisinha para tudo, sempre em todos 

os programas, eu era muito rigorosa e prestava muita atenção mas as vezes não tinha como 

controlar a velocidade da pessoa, da outra pessoa e se eu reclamasse muito, eu perdia meu 

dinheiro e eu tinha dois filhos, um de dois anos, solteira, tinha que criar eles, não podia 

reclamar muito e já aconteceu de com meu marido em casa e com ele mesmo no programa já 

aconteceu. (Fale mais sobre isso): Eu o conheci no programa, foi ele que me tirou dessa vida! 

Ele que me tirou de lá, ele que me tirou daquele inferno, graças a Deus! E me deu esse 

presentão! Lar, uma casa e a nossa alegria, nossa filha, meu amor! Porque nessa vida que eu 

levava, a gente não tem amor nem carinho, só ilusão. São fatos que acontecem na sua vida. A 

minha princesa já teve alta, tomou AZT e Bactrim® mas já teve alta, agora precisa só repetir 

o exame, sei lá quando... (Eu disse): com dezoito meses agora... É isso aí. 

 

ENTREVISTA DA ELBA 

 

 Para mim, hoje em dia eu já estou um pouquinho mais acostumada, mas no início para 

mim foi difícil porque meu marido não queria transar de camisinha, achava que se não tinha 

pego até agora, não ia pegar mais e acha que o organismo dele tem alguma coisa que impede. 

Até isso ele já me falou. Mas, como hoje em dia ele tem problemas de diabetes e nós já não 

temos mais relação sexual porque ele ficou, sabe... Esse lado está tranquilo agora mas no 

começo foi difícil. Nós tínhamos vontade de ter filhos, foi frustrante porque nós tínhamos sim 

muita vontade. Ele tinha mais do que eu porque ele é filho único, criado pela avó, então o 

sonho dele era ter um filho, aí ele ficou frustrado por esse lado. Ele queria mais aí ficou vendo 

mais as consequências, mais os riscos. (Fale um pouco sobre isso...) Bom, quando nós nos 

conhecemos o pai dele trabalhava com o meu pai, assim conhecido de anos, mas eu 

particularmente nunca tinha esbarrado com ele, mas aí do nada a gente se conheceu, eu estava 

separada, saindo de um casamento de dois anos. Separada, morava sozinha, aí numa dessas 
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idas na casa do meu pai eu conheci ele. Aí nós namoramos um ano e fomos morar juntos, aí 

com um ano e meio eu peguei herpes. Começou com uma espinha, eu espremi, pensando que 

era espinha mais não era. Filha, o negócio tomou meu rosto, minha orelha, minha cabeça, era 

a dor da morte! E ninguém sabia o que era. Eu ia nos postos aí me mandavam para o hospital 

e do hospital me mandavam para outro lugar e ninguém me dada uma solução, até que meu 

sogro tratava aqui com dermatologista, aí falou vamos na consulta comigo, aí você entra na 

minha vez. Ele já tratava aqui há muito tempo, todo mundo conhecia ele. Aí foi o que eu fiz, 

vim, entrei na consulta com ele aí a doutora pegou, olhou aí perguntou se eu era casada, aí eu 

falei que sim e ela perguntou quanto tempo eu era casada, aí eu falei aí ela chamou outra 

pessoa, aí veio outro médico, daqui a pouco veio um coroinha que parecia ser o médico dos 

médicos, aí olharam, todos em volta de mim aí pediu uma série de exames, aí dentre esses 

falou, vou pedir HIV tudo bem? Aí eu até então nunca tinha ouvido falar de HIV né, só assim 

por longe, por perto, comigo, nossa a gente nunca imagina né? Aí eu falei tudo bem, acho 

normal. Si marcou uma consulta pra mim em fevereiro porque isso foi em dezembro, aí 

quando foi em janeiro eu recebi um telegrama, só que eu trabalho né, aí meu marido que 

estava em casa e recebeu. Ele escondeu de mim, não me avisou de nada porque ele achou que 

eu só tinha consulta em fevereiro e queria que eu ficasse bem, Natal, ano novo, festas né, ele 

trabalhou nessa área de saúde, então ele estava desconfiado, não sabia como eu ia reagir de 

falar isso para mim, então ele escondeu o telegrama só que ele esqueceu que eu tinha consulta 

em fevereiro, aí eu não vim em janeiro mas vim em fevereiro, aí foi quando eu vim pra cá e a 

psicóloga que falou comigo, em chamou no canto e me falou, aí eu fui na consulta de 

hematologia, aí de lá ela me trouxe para cá. Aqui mesmo nessa salinha, aqui sentada aí onde 

você está e eu aqui, parece que me abriu um buraco que eu caí dentro, fiquei sem chão. 

(chora) é difícil Lembrar. A gente imagina qualquer coisa, imagina com todo mundo menos 

com a gente mesmo porque não tinha conhecimento disso, nem de amigos que tivessem 

passado por isso. Nunca tinha visto nem na televisão nada tão perto de mim, nada parecido. 

Eu tinha relações com camisinha mas no início, depois que começa a namorar um tempo aí 

não vai ficar usando camisinha toda vida. É quando você acha que já conhece a pessoa e já 

está namorando não precisa mais. Quem me passou eu sei! Ele devia saber que tinha só pode! 

Porque depois a gente separou, depois de um tempo ele me procurou na casa dos meus pais, aí 

sempre perguntava, ela tá bem? Ela tá bem? Sempre frisando isso sabe, aí eles falavam, meus 

pais, ela tá bem... Aí ele me ligou depois de um tempo, aí nós conversamos e eu falei, eu que 

falei para ele. Aí ficou assim, eu descobri, falei para ele aí ele fez exame e descobriu que 

estava, sabe; ele saiu de bom moço, de vítima e eu a vilã. Depois de um casamento de sete 
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anos, um filho lindo, aí fiquei dois anos separada, aí namorava, solteira, conheci esse. Foi 

antes desse meu atual marido. Meu marido que me salvou do abismo. Ele foi meu alicerce, 

meu tudo, ele e a família dele. Nossa! Hoje em dia ele me conta quando ele contou para a 

família dele aí eles falaram você gosta dela? Não é isso que vai impedir (nossa hoje que eu sei 

disso me dá vontade de chorar!!!) (Chorou...) Meu sogro, esse que vinha aqui comigo, que 

faleceu, nossa que apoio ele me deu porque eu tinha vergonha de falar, minha família só dois 

ou três irmãs mais próximas que sabem, são dez irmãs... Só que as que eu converso mais que 

sabem. Ele, com esse problema de saúde, eu tenho quarenta e um anos e ele trinta e dois mas 

parece que ele que é mais velho sabe. Ele tem a saúde muito debilitada, é diabético e a 

diabetes afetou a parte pior para um homem que foi a impotência. Imagina um homem com 

trinta e dois anos impotente! Agora totalmente! No início foi dando sinais pequenos só que eu 

não esquentava, fumava, bebia cerveja, não se cuida aí atacou a parte fatal!!! Agora só temos 

afilhado. Vamos sair adotando afilhados (risos) antes dele ficar assim, até que a gente pensava 

mas agora acho que ele já tinha outros problemas porque quando a gente queria ele fez 

espermograma e já não tinha muita chance, agora com a diabetes sem condição. Imagina um 

homem de um metro e pouco, com cento e cinco quilos, quando conheci ele, ele pesava, agora 

está com um pouco mais que sessenta e seis quilos, pele e osso, cheio de dor nas pernas e nos 

pés, tudo dele é nos pés. Dificuldade para andar, a visão já está ficando meio complicada e a 

parte pior foi a disfunção erétil. Aí o plano de filho que ele queria tanto e até eu também, 

acabou, mas tipo assim, ele cuida de mim e eu cuido dele, ele sabe mais de cuidar de mim do 

que eu dele creio eu, mesmo ele estando ruinzinho assim. Eu brigo com ele por causa do 

cigarro que é o pior de tudo, mas ele não para! Obrigada! Nossa foi bom falar com você sobre 

isso, me senti mais leve. 

 

ENTREVISTA DO RONI 

 

Bom meu relacionamento com uma pessoa sorodiscordante aconteceu por acaso 

porque conheci a pessoa numa balada de sábado e eu no inicio não sabia como contar para a 

pessoa que era soropositivo. Mas até que criei coragem e falei no inicio ela falou que não 

queria, mas ficar comigo por eu ser soropositivo eu expliquei que a gente poderia ficar numa 

boa fazendo sexo seguro continuar usando camisinha igual nós dois já havíamos ficado e 

expliquei fazendo sexo seguro não correria nem um risco de eu passar pra ela o vírus HIV! E 

ela ficou meio ressabiada no inicio depois nós vivemos um caso numa boa, nosso 
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relacionamento só acabou porque tive que mudar de estado e cidade e ficou difícil da gente 

nos relacionar. 

E meu desejo em ter filhos ainda tenho esse é meu sonho apesar de ser uma pessoa 

soropositiva eu sei que poço ter filhos e que eles podem nascer sem o vírus HIV mas no Brasil 

esse meu sonho tem ficado mais longe porque no Brasil não tem clínicas especializadas para 

filtragem de esperma para reprodução assistida para pessoas soropositivas parece que só tem 

uma clinica que faz reprodução assistida para pessoas soropositivas e essa clinica me parece 

que fica em São Paulo e para a gente que mora em outra região do Brasil fica meio inviável. 

Eu descobri a doença quando já estava com doenças oportunistas foi quando eu estava com 

pneumonia e com Neurotoxoplasmose que fui internado no hospital no final de 2004 e inicio 

de 2005 foi quando descobri a doença. 

E minha família sabe e me deu forças e apoio e aceitaram nenhuma boa e hoje meu 

relacionamento com minha família é um relacionamento normal porque é que precisamos 

quando descobrimos que temos a doença, porque o preconceito ainda é grande com as pessoas 

vivendo com HIV/AIDS e nós não pegamos a doença porque queríamos foi por falta de 

prevenção mesmo, mas apesar de ter aparecido no Brasil há 30 anos atrás, hoje ainda  o 

preconceito é grande com as pessoas vivendo com o vírus HIV/AIDS e hoje não vivo uma 

vida normal mas vivo bem graças a Deus. Hoje  tenho um site que só fala sobre o HIV/AIDS 

só é publicada noticias falando sobre o HIV/AIDS que o pvhavip.blogspot.com, que eu 

recomendo para quem quer saber das  noticias com o assunto HIV/AIDS entre e fique 

sabendo. 

 

ENTREVISTA DA CAMILA 

 

É muita informação, mas vou falar o máximo que lembrar, se você tiver alguma 

dúvida entre em contato. Eu o conheci no ano de 98, passamos a namorar e nos casamos em 

2002. No final de 2003 para o meio de 2004 ele começou a ficar doente, procuramos médicos, 

mas demoraram para descobrir, ele foi diagnosticado em 2004, mas pela carga viral e cd4 e 

cd8 indicam que ele tinha o vírus a muitos anos, muitos mesmo, tanto que não sabemos como 

não me contaminei. É que eu tomava remédios, mas como esquecia muito acabávamos usando 

camisinha quase sempre, nesta época em que ele ficou doente a camisinha era constante, 

tomava remédio e usava camisinha (tinha pavor de engravidar). 
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Quando ele ficou doente, foi bem na época em que começamos a pensar em filhos, 

mas com a doença ficou para segundo plano. Em 2006 fomos procurar métodos para 

engravidar e tivemos minha filha em 2007. 

Quando descobri a doença dele, ele quase morreu, ficou 33 dias internado, fiquei 

apavorada com medo de estar contaminada, mas para minha sorte não estava e não tenho HIV 

até hoje. 

Nesta época eu lembro que o que eu senti foi a certeza de que o amava de verdade, a 

única tristeza é de que não poderia termos filhos, com o passar do tempo, quando ele 

melhorou, tomei consciência que não poderia aceitar uma vida sem filhos, nunca falei nada 

par ele mas parece que ele sentiu, pois fez de tudo para que tivéssemos nossa filha, ele teve 

medo de me contaminar com uma inseminação( o médico encheu ele de dúvidas dizendo que 

não tinha como garantir...), os médicos da UNIFESP, também me senti discriminada pelo 

medo deles, acabemos fazendo na nossa cidade, com um médico que o aconselhou a fazer 

com espermatozoide de doador, não gostei disso mas foi o modo de ter minha filha. 

Tenho tido muito “embate intimo", pois desde que tivemos minha filha queria outro 

filha, mas ele disse que foi muito difícil para ele, não sei o que ele não explica. 

Há dois anos estou travando batalhas comigo mesma, e neste ano que acabou tomei a 

decisão de deixá-lo, onde tivemos brigas e mais brigas, onde ele disse que me amava e que 

concordava em ter outra criança. 

Continuamos casados e partindo este ano para um novo projeto, já fiz meu exame a 

pouco tempo continuo sem o vírus e ele indetectável desde 2004, então já passei pelo médico 

e estou aguardando resultado de exames... 

Gosto dele, mas que tem hora que me arrependo de ter mantido o casamento? Sim, 

mas ao mesmo tempo ele é bom marido e bom pai, não sei, acho que ele implanta mais medo 

e preconceito com a própria doença do que eu. 

Com esta nova procura em engravidar, também tenho tido muito contato com o 

preconceito dos profissionais da saúde, pelo que eu percebi, HIV + tem é de morrer sem ter  

família... é uma luta a reprodução, estamos procurando mas não sei se teremos dinheiro para 

isso, afinal virou um comércio maravilhoso, não é? Sinto que fomos condenados, não 

podemos ter os filhos que desejarmos. 
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ANEXO IV  PARTE DO PROTOCOLO 076 
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