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RESUMO 

 

Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tem como característica ser 

transmitido por contato sexual,uso de drogas injetáveis, sangue contaminado e 

transmissão vertical, e quando não tratado evolui para a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS). Objetivo:conhecer as implicações da infecção pelo HIV nos 

aspectos psicossociais e sexuais dos casais sorodiscordantes. Metodologia:Estudo 

qualitativo, realizado com seis casais heterossexuais através de entrevista semi 

estruturada, conforme roteiro específico, aprovado pelo Comitê de Bioética. Os 

pacientes foram abordados pelas pesquisadoras, mediante carta de consentimento livre e 

esclarecido, após convite dos seus médicos consultantes. No segundo tempo, os sujeitos 

de pesquisa foram novamente abordados por telefone, para entrevista estruturada 

através de questionário, em caráter complementar, relativo aos aspectos evolutivos do 

seguimento, dando-se a opção de encontro presencial a quem o preferisse. O conteúdo 

das entrevistas foi reproduzido integralmente e analisado em caráter temático do 

discurso. Apresentação e discussão de resultados: A reação dos cônjuges 



soronegativos frente ao diagnóstico do parceiro variou desde ampla aceitação até 

ocorrência de crise no relacionamento, com muitos conflitos pessoais e conjugais. 

Dentre as formas de prevenção do HIV, observou-se tanto a adesão ao uso do 

preservativo em todas as relações sexuais, quanto negligenciar o uso, tendo relações 

desprotegidas, e até mesmo confiando na proteção divina. Alguns casais reduziram o 

ritmo sexual e outros negaram alterações. Foram observadas situações de preconceito 

pela família e pela sociedade com isolamento social e incapacitação produtiva. 

Independentemente da estrutura do serviço de saúde, com equipe multidisciplinar 

capacitada, a adesão ao tratamento demonstrou-se irregular, alternando períodos de 

seguimento adequado com outros de abandono de tratamento, pelas mais diversas 

justificativas. O acompanhamento regular do parceiro soronegativo também se mostrou 

inadequado. Os casais com desejo reprodutivo se mostraram mais motivados a buscar 

informações quanto aos métodos disponíveis para engravidar de modo seguro bem 

como assistência pública especializada. Nas expectativas quanto ao futuro observou-se 

conformismo com a doença sem muitos planos de vida, mas também motivação para 

adesão ao tratamento clínico visando garantir vida produtiva e com qualidade. Quanto 

ao seguimento, um casal se separou, e, os que mantinham bom relacionamento e 

compartilhavam projetos, alcançaram melhor qualidade de vida, planejando constituir 

família.Considerações finais: Aceitar o diagnóstico, ter adequado conhecimento sobre 

o manejo e as consequências da doença; buscar e seguir um projeto terapêutico 

usufruindo a atenção da equipe multidisciplinar do serviço, bem como manter um bom 

relacionamento conjugal e práticas sexuais seguras, mostrou-se impactante para garantir 

qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Introduction: The human immunodeficiency virus (HIV) is characterized by its 

transmission via sexual contact, injecting drug use, contaminated blood and vertical 

transmission, and when untreated, leads to the acquired immunodeficiency syndrome 

(AIDS).  

 

Goal: find out the HIV infection implications on psychosocial and sexual aspects on 

serodiscordant couples.  

 

Methodology: Qualitative study, conducted with six heterosexual couples through semi-

structured interview, according to a specific set of questions, approved by the Bioethics 

Committee. The patients were approached by the researchers through free and clarified 



consent term, following invitation of their doctors. On a second occasion, research 

subjects were once again approached via telephone for a structured interview, with 

complementary character, regarding the evolutive aspects of the follow-up, being given 

the option of a person-to-person interview for those who wished. The interviews' 

content was integrally reproduced and analyzed. 

 

Presentation and discussion of results: Reactions from the seronegative partners when 

faced with the diagnosis went from wide acceptance to occurence of crisis in the 

relationship, with several personal and conjugal conflicts. Among the HIV prevention 

methods, it was noted both the use of condom on every sexual intercourse and 

neglecting its use, and even faith in divine protection. Some couples reduced the sexual 

rhythm and others refused to alter it. Also observed were cases of prejudice by family 

and society, with social isolation and productivity incapacitation. Regardless of the 

health service structure, with a qualified multidisciplinary team, adhesion to treatment 

was irregular, alternating between periods of adequate follow-ups and abandoning 

treatment for several reasons. The regular monitoring of the soronegative partner has 

also been noted inadequate. Couples that had reproductive wish were more motivated to 

seek information regarding the available methods of safe pregnancy as well as 

specialized public assistance. On expectations towards future there was conformism 

with the condition without a lot of life plans, but also motivation for adhesion to 

treatment aiming for a life with productivity and quality. A couple broke up, and the 

ones who maintained a good relationships and shared projects, achieved a better life 

quality, planning to build a family. 

 

Final thoughts: Accepting the diagnosis, having proper knowledge on how to handle 

the condition and its consequences; seeking and following a therapeutic project 

enjoying the attention of the service's multidisciplinarly team, as well as keeping a good 

relationship and safe-sex habits, have had a big impact on ensuring life quality. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Humana teve os primeiros relatos no fim da 

década de 1970 nos Estados Unidos, Haiti e África Central. O Brasil teve o primeiro 

caso conhecido em 1980, desde então até 2012 foram 656.701 mil casos notificados. Em 

2011, foram notificados 38.776 casos da doença e ataxa de incidênciade AIDS no 

Brasil foi de 20,2 casos por 100 mil habitantes (BRASIL 2013). Foi temporariamente 

denominada de “Doença dos cinco H’s”: Homossexuais, Hemofílicos, Haitianos, 

Heroinômanos (usuários de heroína injetável) e Hookers (profissionais do sexo em 

inglês), devido à alta incidência nesses grupos (BRASIL, 2010). Inicialmente, a 



epidemia gerou o medo da população, principalmente pela falta de conhecimento de 

formas de transmissão, evolução natural da doença e tratamentos.  

No Brasil, os casos surgiram principalmente nos aglomerados urbanos, sendo a 

região Sudeste a mais afetada, provavelmente pela melhor situação econômica que 

favoreceria viagens para os Estados Unidos, onde foram notificados os primeiros casos 

da doença. 

A partir de 1987 foram descobertos os Antirretrovirais, que limitam a progressão 

da infecção, reduzindo em até 50% a mortalidade dos pacientes infectados, sendo que 

desde 1996, estes passaram a ser universalmente distribuídos pela rede pública no 

Brasil. Atualmente o Programa Nacional de DST/AIDS é considerado referência 

mundial (BRASIL, 2008).  

No final da década de 1980 e início da década de 1990 a epidemia iniciou uma 

mudança de perfil, sendo a transmissão heterossexual a principal forma de contágio, 

especialmente com feminilização e crescente número de mulheres soropositivas. Em 

1986 a razão de sexo (M:F) era de 15,1:1, já em 2011, último dado disponível, chegou a 

1,7 caso em homens para cada 1 em mulheres.(BRASIL, 2013). Apesar da 

heterossexualização, os homossexuais somados aos usuários de drogas injetáveis, 

apresentam um risco aumentado em relação à população geral, com taxas de incidência 

cerca de 15 vezes maior que nos heterossexuais (BRASIL, 2010).  

Outra tendência foi a interiorização, ou seja, além dos grandes centros, a 

epidemia passou a se estender para o interior do Brasil e dos estados. Também se 

observou a diminuição do nível de escolaridade dos infectados, sendo que em 1982, 

100% dos infectados possuíam nível superior de ensino ou até 11 anos de estudo, já em 

2013, 31 anos após, 61,6% dos infectados eram analfabetos ou com até 8 anos de 

estudos, sugerindo a pauperização da epidemia. (BRASIL, 2013). 

No período de 1980 a junho de 2012, 656.701 casos de HIV/AIDS foram acumulados 

no Brasil. Estima-se que aproximadamente 718 mil indivíduos vivam com o HIV/AIDS 

no Brasil, o que representa uma taxa de prevalência de 0,4% na população em geral, dos 

quais em torno de 80% (574 mil) tenham sido diagnosticados. (BRASIL, 2013)  

Quanto à detecção de casos de AIDS notificados no SINAN, declarados no SIM e 

registrados no SISCEL/SICLOM, observa-se no Brasil, em 2012, uma taxa de 

20,2/100.000 habitantes, indicando um aumento de cerca de 2% na taxa de detecção de 

casos de AIDS nos últimos 10 anos no Brasil. (BRASIL, 2013).  



A cidade de Taubaté, localizada no interior do estado de São Paulo, possui uma 

população estimada de 296.431 habitantes com o perfil epidemiológico dos casos 

diagnosticados de HIV/AIDS sofrendo alterações nos últimos anos, com notável 

aumento dos casos notificados entre os jovens adolescentes e homossexuais somando 

21% dos atendimentos no Ambulatório de Infectologia. No período de 2010 a 2013 

outra tendência observada foi o diagnóstico tardio, realizado geralmente no âmbito 

hospitalar, sugerindo alguma falha no aspecto de Prevenção Primária. 

Houve redução da mortalidade pela doença de 9,6 óbitos por 100 mil habitantes 

em 1996 para 6,1 em 2008 (BRASIL, 2010). Enquanto no estado de São Paulo esta taxa 

foi de 8.2 por 100 mil habitantes em 2008, denotando redução de 2,7 vezes. Essa 

redução na mortalidade pode ser explicada pela introdução da distribuição universal de 

antirretrovirais, aumento do número de serviços especializados em HIV/AIDS e 

introdução de exames laboratoriais possibilitando diagnóstico mais precoce e melhor 

acompanhamento dos doentes (BRASIL, 2009). A mortalidade no período de 2010 a 

2012 na cidade de Taubaté-SP apresentou uma média de 14,8%, maior que a do Estado 

de São Paulo que foi de 12,9% no mesmo período. 

Quanto à idade, a maior parte dos casos de AIDS é encontrada na faixa etária, 

em ambos os sexos, de 25 a 49 anos de idade. Já em jovens de 13 a 19 anos o número de 

casos de AIDS é maior entre as mulher. A atual tendência de aumento na incidência em 

maiores de 50 anos pode ser explicada pelo aumento da sobrevida com o tratamento e 

pelas mudanças comportamentais, como maior atividade sexual em faixas etárias mais 

elevadas (BRASIL, 2010).  

Desde outubro de 2010 o Ministério da Saúde implantou a PEP sexual 

(Profilaxia pós-exposição sexual) como mais uma forma de prevenção a transmissão do 

HIV, que consiste no consumo de antirretrovirais até 72 horas após a relação sexual 

quando ocorrer falha ou não uso da camisinha e em casos de violência sexual (BRASIL, 

2013). 

 A introdução dos antirretrovirais, elevou a expectativa de vida das pessoas 

vivendo com HIV e Aids (PVHA), proporcionando também uma melhor qualidade de 

vida e a possibilidade de construção e continuidade de relacionamentos amorosos. 

Assim a preocupação com a transmissão e a sorodiscordância tornaram-se 

questionamentos frequentes. São chamados casais sorodiscordantes ou sorodivergentes 

os relacionamentos estáveis entre pessoas que possuem sorologias distintas para o HIV. 

(AMORIM e SZAPIRO, 2006). 



 

 

OBJETIVOS 

 

Geral:Conhecer as implicações da infecção pelo HIV nos aspectos psicossociais 

e sexuais dos casais sorodiscordantes. 

 

Específicos:  

1) Conhecer as implicações para o relacionamento após diagnóstico da infecção pelo 

HIV; 

2) Levantar os cuidados de prevenção utilizados; 

3) Verificar o suporte oferecido pela equipe de saúde; 

4) Levantar aspectos evolutivos decorridos após a primeira abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA: 

 

 Trata-se de um estudo qualitativo realizado no Ambulatório Municipal de 

Infectologia (AMI), do município de Taubaté-SP, iniciado no ano de 2010 e completado 

em 2014, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Taubaté, na 

primeira fase, sob o protocolo 526/10 e na segunda pelo parecer número 687.193, 

atendendo aos aspectos éticos necessários. 

O AMI caracteriza-se por ser um serviço ambulatorial especializado (SAE), de 

acordo com o que preconiza o Programa Nacional de DST/AIDS/Hepatites, onde atua 

uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, farmacêutico, 



psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, arte 

terapeuta e educador físico, tendo uma estimativa de atendimento por toda a equipe no 

programa de AIDS, de aproximadamente 1800 pacientes por mês. 

 Foi utilizada amostra intencional de casais sorodiscordantes, independente da 

orientação sexual. A abordagem inicial dos casais foi realizada pelos médicos 

consultantes, responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes no serviço, convidando-

os à participação na pesquisa. Posteriormente, os pacientes foram abordados pelos 

pesquisadores, mediante carta de consentimento livre e esclarecido (apêndice 1).  

 Os instrumentos de coleta das informações foram entrevista semi-estruturada e 

posteriormente estudo de prontuário para atualização situacional dos casos. Nas 

entrevistas deu-se preferência ao livre discurso dos sujeitos de pesquisa, utilizando-se 

roteiro de orientação aos pesquisadores (apêndice 2 ).As entrevistas foram desgravadas 

e transcritas na íntegra, preservando-se os aspectos particulares da comunicação verbal e 

não verbal dos entrevistados. Os conteúdos foram analisados de acordo com o caráter de 

análise temática de discurso. 

No segundo tempo, os sujeitos de pesquisa foram novamente abordados por 

telefone, para entrevista estruturada através de questionário, em caráter complementar, 

relativo aos aspectos evolutivos do seguimento (apêndice 3), dando-se a opção de 

encontro presencial a quem o preferisse. 

  

 

 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

            Para melhor compreensão do leitor, decidiu-se por introduzir neste ponto da 

apresentação, a padronização escolhida para indicar os resultados da pesquisa. As 

categorias criadas entram como subtítulo numerado em negrito. Os entrevistados foram 

enumerados e estão identificados pela letra “H” quando forem do sexo masculino e pela 

letra “M” quando forem do sexo feminino. Ainda estão identificados como letra “A” os 

entrevistados soropositivos e “B” os soronegativos. As falas dos entrevistados estão em 

itálico, colocando-se em negrito toda ênfase de interesse para as pesquisadoras. Por 

outro lado, quando a ênfase foi dada pelo próprio entrevistado, além do negrito utilizou-

se o sublinhado. Todas as supressões de trechos das entrevistas, sem interesse para a 



análise naquele momento, estão indicadas por reticência entre parênteses; ao passo que 

a hesitação do entrevistado está colocada sem parênteses. As explicações e 

complementações das pesquisadoras sobre e durante o discurso dos entrevistados estão 

também colocadas entre parênteses, porém sem itálico.  

Foram entrevistados seis casais heterossexuais sorodiscordantes sendo três 

casais formados por parceiro soropositivo do gênero feminino e em três casais o 

parceiro soropositivo era do gênero masculino. A idade dos parceiros soropositivos 

variou de 28 a 46 anos, sendo a média 38 anos; e a idade dos parceiros soronegativos 

variou de 28 a 51 anos, sendo a média 37,8 anos. Todos os casais foram considerados 

relacionamentos estáveis variando o tempo de relacionamento de 2 a 16 anos, sendo a 

média de 8 anos de relacionamento. 

          Entre os doze parceiros entrevistados, cinco não completaram o 1º grau, um 

completou o 1º grau, três completaram o 2º grau e outros três completaram o curso 

superior. 

          Quatro casais referiam renda mensal de dois salários mínimos (um salário mínimo 

por parceiro) e os outros dois casais, renda mensal acima de três salários mínimos. 

Entre as parceiras soropositivas do gênero feminino todas tiveram o diagnóstico em 

relacionamento estável prévio (ex-marido), na mesma ocasião que os mesmos foram 

diagnosticados como soropositivos. Já entre os parceiros soropositivos do gênero 

masculino, um também teve o diagnóstico conjunto com parceira positiva em 

relacionamento estável prévio (ex- esposa) e os outros dois não associaram a doença a 

relacionamentos prévios, e sim ao uso de drogas injetáveis e relacionamentos 

heterossexuais eventuais sem uso de preservativo. 

Nestes quatro anos de seguimento apenas um casal se separou, e somente foi possível 

reentrevistar o homem soropositivo. Este referiu que após o término do casamento 

voltou a ter relações sexuaiscom parceiras esporádicas, usando preservativo em todas 

elas, desconhecendo, entretanto, a condição sorológica das mesmas para o HIV. 

 

 Utilizou-se como categorias de análise: 

 

1) O impacto do diagnóstico (conhecimento sobre a doença por ocasião 

dadescoberta do diagnóstico, aspectos emocionais relacionados ao diagnóstico e 

o contexto afetivo da revelação do diagnóstico); 



2)  Aspectos relacionados à sexualidade dos casais (hábitossexuais, mudanças após 

o diagnóstico, medo da transmissão e abstinência); 

3) Uso do preservativo (adesão, relação com o prazer, dificuldades, negociação 

com o parceiro); 

4) Percepção e vivência de preconceito (aceitação própria, aceitação da família, 

aceitação do parceiro, aceitação da sociedade) 

5) Assistência pelo Serviço de Saúde (adesão aos 

atendimentos, vínculo com o serviço de saúde, profilaxia pós exposição- PEP, 

utilização do atendimento multidisciplinar); 

6) Constituição da família (informação e acessibilidade aos meios reprodutivos, 

desejos reprodutivos e risco de transmissão, decisão consciente sobre a 

constituição da prole, novo contexto existencial) 

7) Término do relacionamento e mudança de parceiro  

8) Relação com o futuro: Medos, desafios e expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) O impacto do diagnóstico: 

 

1.1) Conhecimento sobre a doença por ocasião dadescoberta do diagnóstico.  

 

        Todos os parceiros soropositivos entrevistados descobriram a infecção pelo HIV no 

início dos anos noventa, época em que ainda persistiam as representações sociais sobre 

a infecção acometer homens homossexuais de classes privilegiadas.“Então, tipo assim, 

foi um choque, por que quando eu descobri, quando eu recebi a borduada, me passa 

trinta dias e o Cazuza morre. Ai que eu fui, nossa!!! O cara tem grana e tá indo pro 

saco, eu vou também, né?!” 5 HA 



 Nestes primeiros dez anos do início da epidemia no Brasil, as informações 

prevalentes em mídias sociais de massa também eram mais direcionadas ao público 

homossexual.“Nem imaginava! Eu ouvia falar que era doença de homossexual, e eu 

não era né (risos), então eu nunca me preocupei com isso. Então a gente nem se 

preocupava em falar do assunto, em procurar saber como pegava ou como não pegava. 

Acho na época falava que era “doença de bicha”, então nunca me preocupei em saber 

o que era, não tinha muito o que falar sobre isso.” 5 HA 

Alguns entrevistados desconheciam as informações sobre as formas de 

transmissão e outros até ignoravam a existência da doença. “Não, não sabia nada, nem 

que existia!” 6HA 

Após o diagnóstico a busca de conhecimento sobre a doença tornou-se frequente, com 

informações obtidas através dos médicos, revistas, jornais, televisão e internet. “Não, 

porque eu sei o principal que é a forma de contágio. O resto eu fui lendo na internet, 

quando sai alguma reportagem eu fico atenta.” 2MB 

Apesar da disponibilização, feita pelo SUS, de testes sorológicos para o HIV, o 

diagnóstico na maioria das vezes ainda é tardio, em sua fase da doença mais avançada, 

já com sintomas da AIDS e/ou doenças oportunistas. (REIS, 2004). “Depois que ele 

descobriu, foi pior porque ficô com aquilo na cabeça. Ele, ele descobriu antes. Fez 

exame. Ficou internado porque deu pneumonia nele. Ai ele fez o exame e constatô. Aí 

tive que fazê também. Aí, só depois eu fiz o exame (...)  Quando ele faleceu vocês 

estavam juntos? Estávamos, mas depois ele se entregô mesmo, não quis tratamento. 

Depois acho que de um ano ele faleceu”.1MA.  

 

 

  

1.2 – Aspectos emocionais relacionados ao diagnóstico 

 

        Segundo Flahertyet al  (1990) problemas psicológicos são comuns na AIDS, como 

desfiguração, dor, morte, culpa pela possibilidade de infectar outras pessoas.“Ele ficou 

doente e eu tive que fazê (o teste) também, ai ele(o médico)falô pra mim que eu tava, ah 

foi um choque! Não explicavam (os profissionais) nada, eu tava até entrando em 

depressão porque não sabia nada. Pra mim eu ia morrê logo sabe?! ” 1MA O medo, a 

tristeza e a ansiedade são frequentemente  observados no depoimentos dos 

entrevistados. 



Outras vezes, saber de um resultado de HIV positivo chegou a gerar reações 

extremas. Uma das entrevistadas relatou a reação do ex-marido ao saber que a mesma 

era soropositiva, uma vez que ele acreditava ter transmitido o vírus a ela. “Eu acho, eu 

não sei se foi de “remórcio”, depois que eu cheguei em casa e conversei com ele, ele 

saiu, não falô nada pra mim, foi no banheiro, demorou, mas eu não ouvi barulho de 

chuveiro nada, ai empurrei a porta ele tava roxo se enforcando. Eu não sei, veio uma 

força tão grande em mim que eu consegui arrombá a porta e cortar as mangueira do 

chuveiro. Eu não sei se ele já sabia antes do meu exame.”  3MA 

 

1.3 – O contexto afetivo da revelação do diagnóstico 

 

       Segundo MAKSUD (2012), o medo de ser discriminado e rejeitado faz com que o 

paciente soropositivo possa optar por não revelar o diagnóstico ao parceiro/a, adotando 

formas de esconder sua infecção pelo HIV.“Eu já tinha relação (com o Parceiro) sem 

preservativo (...) Foi um choque! (...). Ficou chorando, me pediu perdão... só que aí a 

confiança fica abalada. Por mais que eu queira não adianta, não ficou a mesma 

coisa.(...) Eu acho que num casamento, numa relação, amor tem que ter, mas confiança 

e respeito é fundamental.Tudo foi quebrado...” 4MB.  Resultando em crise no 

relacionamento, principalmente pela perda da confiança no parceiro/a.“Não, é...quando 

eu resolvi ficar, quando ele contou, a primeira coisa que eu pensei é que tava tudo 

acabado, já era, não vou ter mais relacionamento com ninguém, acabou tudo (voz de 

choro).” 6MB. Neste caso a entrevistada referia-se à possibilidade de já estar 

contaminada eo impedimento para novos relacionamentos. 

       Por outro lado, de acordo com Singly (2003), a revelação pode aproximar ainda 

mais o casal tanto pelo sentimento de solidariedade e de querer cuidar, quanto pelo 

sentimento de amor já estabelecido. “Foi, foi no começo, foi antes da gente ter relação, 

ele falou, mas eu já era meio...Eu era adolescente, então pra mim eu achava que como 

era uma coisa nova, eu achava que logo ia aparecer um remédio, alguma coisa (...) 

Como adolescente acha que tudo vai virar flores, eu já achava que daqui a pouco vai 

aparecer um remédio, então pra mim foi natural.” 5MB. Comprovando-se que em 

alguns casos os laços se fortalecem e o casal permanece unido. 

       Segundo um estudo realizado com 31 mulheres soropositivas num Hospital Público 

de Fortaleza-CE (Vasconcelos e Galvão, 2004) observou-se a maior facilidade da 

mulherem aceitar a soropositividade do parceiro do que o oposto. “Foi uma surpresa e 



ao mesmo tempo eu admirei...porque a maioria das pessoas não falam, descobremque 

são soropositivas e no entanto omitem essa informação” 2MB 

 

2) Aspectos relacionados à Sexualidade dos casais  

 

2.1) Hábitossexuais:  

 

 

De acordo com MAKSUD (2012) ter conhecimento da soropositividade do 

parceiro/a gera dúvidas “sobre a conduta de quem revela e acerca do comportamento 

futuro daquele que escuta a revelação. A partir de então, pode-se temer que o (futuro) 

parceiro busque e privilegie outras interações afetivo-sexuais. O/a soropositivo/a acha 

que perde valor na relação de casal. Teme-se abolir ou diminuir as interações sexuais 

com o parceiro, o que pode ocorrer por iniciativa do parceiro soronegativo – por 

proteção – ou do soropositivo, por recear o contágio”. “Mudou por que não ficou mais... 

tipo assim, eu gosto dele pra caramba,mas a parte sexual tá toda afetada(voz de 

choro).” 6MB Observa-se muitas vezes a frustração da parceira/o diante do diagnóstico 

e toda a consequente mudança de convívio e relacionamento conjugal. 

Loutfyet al (2013 p.11) afirmam que as mulheres tem maior predisposição para reduzir 

o desejo sexual a partir do momento que recebem o diagnóstico de HIV. “As razões 

para redução do desejo incluem ideias erradas e medos das consequências para a saúde 

de se envolver em sexo, medo de transmitir o vírus a um parceiro HIV negativo, energia 

insuficiente, medo da superinfecção, falta de confiança nos parceiros, sentimento de 

falta de atrativos e já não considerar o sexo parte importante da vida.”. Neste 

depoimentoobserva-se omedo da entrevistada em transmitir o vírus ao esposo 

soronegativo, como consequência de um ato sexual desprotegido.“Depois que eu fiquei 

sabendo que passa de um pro outro eu fazia tudo (sexo)mas com receio, não era a 

mesma coisa (...) Você  não tinha prazer? Tinha mas no momento da penetração, a hora 

que ele ejaculava vinha aquela coisa (pensamento): Ai! E agora?” 3MA. 

Já com outros casais a vida sexual se manteve inalterada apesar do diagnóstico, 

mesmo se considerando cientes das consequências da infecção. “A mesma coisa, o 

vírus continuou normal, a gente só parou de usar drogas.” 4MA 

 

2.2) Mudanças após diagnóstico  

 



       De acordo com MAKSUD (2009), alguns casais modificam seus encontros sexuais, 

diminuindo a periodicidade a partir da revelação do diagnóstico de HIV.Não consigo 

mais (...) Tipo assim, tem relação mais por ele de que por mim mesmo. Se dependesse 

de mim, nem teria.(...) É...duas vezes que eu conversei com ele sobre essa situação né?! 

Ele, ele é muito nervoso, então tipo assim, contrariou, falou alguma coisa que 

aborreceu. “Você não me ama”! Ele é de uma insegurança muito grande, “mas você 

não me ama, e não sei o que” e passou a ter aquela tarjade achar que eu tenho uma 

outra pessoa.” 6MB Neste caso observa-se a mudança de comportamento com o 

parceiro a partir do momento em que ficou ciente da presença do diagnóstico da 

soropositividade no mesmo. 

 

2.3) Medo da transmissão  

 

         Nenhum dos seis casais demonstrou medo da transmissão sexualaos parceiros/as 

soronegativo/as. Alguns entrevistados, mesmo sabendo do risco de transmissão do HIV 

por seus parceiros, não demonstraram preocupação de se infectar e também não fizeram 

mudanças nas práticas sexuais. “Ahhh, eu não...Sinceramente, nem me preocupo.” 

6HB 

Um casal demonstrou não temer a infecção atribuindo a Deus a possibilidade de cura: 

“Chegamos a conclusão que daqui até lá, daqui uns 2 anos  mais ou menos, por ai, 

daqui (2010) até lá, não será necessário usar preservativo, porque até lá eu sei que ela 

ficará curada. Até lá, eu sei que o sangue ficara purificado”.3HB Essa crença na cura 

da infecção pelo HIV por Deus também foi observada em outros trabalhos como de 

Amorim e Szapiro (2008, p.1865). “Que eu creio num Deus que até cura a aids. (B, 

mulher, 34 anos, soronegativa). 

 

2.4) Abstinência sexual 

 

           A abstinência sexual apareceu relacionada á presença de seqüelas neurológicas 

decorrentes de infecções oportunistas, com referência a algum tipo de limitação física. 

“É...eu achava que eu nunca ia ter relação com ele. Não sei por que eu achava que 

portador de necessidades especiais não tinha relação (risos), e ai aconteceu e tudo o 

mais né(...).Não, eu usava camisinha sim, mas eu não sei o que deu ali, no momento,  

eu não imaginava que eu ia ter relação com ele. Eu não imaginava, não imaginava 



assim, não imaginava que ele, que uma pessoa...depois eu assisti filme, comecei a me 

informar melhor, mas eu achava que ele não tinha, não tinha relação.”4 MB. Soares et 

al (2008), abordando a sexualidade de adolescentes portadores de deficiências, afirmam 

que a sociedade imagina o deficiente como uma pessoa incapaz e frágil, muitas vezes 

não associandoo exercício da sexualidade ao cotidiano do deficiente físico, em 

decorrência das suas limitações.  

 

3) Uso do preservativo  

 

3.1) Adesão: 

 

A adesão ao uso do preservativo foi bem diversificada sendo que apenas dois casais 

entrevistados relataram uso do preservativo em todas as relações sexuais. Outros dois 

casais referiram uso inadequado, sendo um deles com o hábito de preliminares com 

penetração “da pontinha” (glande) sem o uso do preservativo e outro casal assumiu 

falhas no uso, após saídas noturnas e ingestão de bebida alcoólica.  Um casal relatou 

não usar preservativo em nenhuma das relações sexuaise  outro referiu uso regular do 

preservativo apenas no inicio do relacionamento. 

         É importante salientar que o uso do preservativo foi introduzido no cotidiano dos 

casais, através de orientações feitas pelo profissional de saúde. Em grande parte das 

vezes, abordando unicamente os aspectos preventivos da infecção, sem se atentar para 

as consequências deste hábito na vida do casal, que pode implicar desde uma simples 

mudança na prática sexual até mesmo na inibição do sexo.“Sim , uso preservativo! (... ) 

Ah! as vezes ele quer sem, mas eu falo não, nem pensar.” 1MA 

Segundo Silva (2002),alguns casais apontam para o fato de que colocar a 

camisinha “quebra o clima”, incomoda e até mesmo o parceiro não gostar de usar, 

possibilitando uma maior chance de prática insegura e consequente aumento do risco de 

exposição. “Eu acho que atrapalha mesmo, até mesmo o desejo se torna menor só de 

pensar em usar, a dificuldade de parar no meio, ter que colocar...”2HA. 

Silva e Camargo Junior (2011) afirmam haver um sentimento de confiança e 

proteção nos relacionamentos estáveis, de modo que o casal não se sente ameaçado pelo 

risco de adquirir o HIV, resultando no comprometimento do uso do preservativo nas 

relações sexuais. “As vezes quando a gente sai pra balada, na noitada, né? (risos)  Daí 

eu tomo uma cervejinha aqui, daí ela toma uma também... Ai fica os dois meio 



facinho... Ai é aquele negocio né?! Ahh! Eu tiro pra fora, ai vai né?! Mas é errado 

né?! A gente sabe que é errado né?! Mas é o que acontece, não vou mentir pra vocês.” 

5HA. Observa-se este hábito mesmo com a ciênciado risco de transmitir o HIV ao 

parceiro soronegativo 

 Um casal excluiu o uso de preservativo em qualquer momento do 

relacionamento.  “A mesma coisa. O vírus continuou normal. A gente só parou de usar 

drogas (...). Levamos outro estilo de vida! Caiu a ficha Sabe?! Só que sem se 

preocupar demais com o que vai acontecer amanhã. Já tá no barco...(risos).” 4MA 

 

3.2) Relação Sexual e Prazer: 

 

        As queixas quanto a espessura do preservativo foram relevantes “...Eu tive contato 

com preservativo na farmácia, que era fininho e tudo, mas como da outra vez estourou 

eu fiquei com medo e agora só pego aqui, que parece uma luva de borracha, né!? 

Risos...” 2HA . Esse mesmo casal referiu a busca pelo preservativo feminino com relato 

de melhora da sensibilidade, porém não aderiram ao método devido dificuldade de 

acesso e custo. 

 

O preservativo feminino vem sendo disponibilizado pelo Ministério da Saúde 

desde o ano de 2000, no entanto, sua distribuição não ocorre de forma universal como o 

preservativo masculino, sendo prioritariamente destinado a uma parcela da população 

como: profissionais do sexo, mulheres em situação de violência, mulheres soropositivas 

e ou companheiras de homens soropositivos, mulheres usuárias de drogas e mulheres de 

baixa renda. Cabe ressaltar a possibilidade de autonomia que o preservativo oferece 

para as mulheres, considerando a feminilização da epidemia e a dificuldade que as 

mulheres tem de negociar o uso do preservativo com seus parceiros. (PREUSSLER,G. 

et al, 2003).Apareceu também a necessidade de ampliar o jogo erótico para melhorar o 

prazer, sem porém incluir o preservativo nas preliminares,mesmo  estando sub 

entendida a percepção do risco. “...Mas eu ainda as vezes brigo com ela, vou ser 

sincero, aquilo(preservativo) pra mim acaba comigo, não é a mesma coisa. Então eu 

falo: deixa eu brincar um pouco, eu brinco um pouquinho, mas graças a deus até hoje 

não aconteceu nada...” 1HB 

 

3.3)  Dificuldades: 



 

Maksud (2009) observou que parceiros de mulheres soropositivas não temem a 

infecção e solicitam às suas parceiras a prática do sexo sem preservativo, comum 

significado de intimidade e vínculo conjugal, com a cultura popular que “homem não 

pega AIDS de mulher”. Tô falando pra você, eu não me importo, assim com respeito 

a isso. Até mesmo (o médico) falou pra mim, que não sabe o que acontece, pelo tanto 

que a gente ta junto, e até hoje... O ultimo exame que eu fiz tem um ano e oito meses e 

ta dando negativo. E ela se cuida certinho, toma os remédios certinho, então... E na 

prática sexual é tudo normal? Sexo oral, vaginal, tudo sem camisinha? Normal, é!” 

4HB. Neste depoimento observa-se esta crença e a falta de adesão ao uso do 

preservativo. Particularmente, este casal, nunca aderiu ao uso sistemático e mesmo 

assim o parceiro soronegativo não se infectou, fato este que estimula e encoraja ainda 

mais o homem a não usar o preservativo. 

 

 

3.4) Negociação com o parceiro: 

 

Silva(2002) observa que o uso do insumo é mais frequente nas relações sexuais 

com pessoas “desconhecidas”, fora do relacionamento estável, subentendendo-se que o 

fato de “conhecer a pessoa” seja uma forma de prevenção, mesmo tendo a informação 

de que a AIDS não apresenta nenhum sinal característico que identifique os portadores. 

“Então nas primeiras relações a gente usou o preservativo, mas depois ele não quis 

mais usar, eu passei isso pra médica, tudo, ela conversou com ele, ele foi chamado, a 

enfermeira conversou com ele (...)”3MA. Nesta situação o casal entrou em acordo e 

optou por não usar a camisinha. 

 

 

4) Percepção e vivência de preconceito (aceitação própria/ família/ 

parceiro/sociedade) 

 

4.1) Aceitação própria em relação á doença: 

Um entrevistado demonstrou sentimento de culpa e punição ao relatar seu 

convívio com o vírus, porém, deve-se levar em conta que o diagnóstico se deu há 

muitos anos, e é possível quehaja um certo conformismo em relação à doença. Nenhum 

dos nossos entrevistados soropositivos apresentou diagnóstico recente, por ocasião das 



entrevistas. “Plantou, colheu! Eu procurei ter o HIV! Eu era promíscuo, não me 

cuidei, aí ó... tô colhendo!”6HA 

 

4.2)Aceitação pelo parceiro: 

Neste estudo, os parceiros discordantes, em geral, não demonstraram conflitos 

em relação à soropositividade de seus pares. “Eu não me prendo na situação, porque 

eu vivo normalmente como se ele não tivesse nada. Então, eu nunca sofri, eu nunca vi, 

entendeu?!” 5MB 

 

4.3) Aceitação pela família 

Em alguns casos, toda a família estava ciente do diagnóstico e o casal 

apresentava bom convívio no círculo social íntimo. Em um casal a esposa relatou que, 

se percebia alguma situação constrangedora ou de preconceito contra o esposo, não 

dava importância ao fato, justificando ter um relacionamento bem resolvido. “Sabe, a 

família dele todinha sabe. Eu não percebo (preconceito), e se percebo finjo que não 

vejo também, sabe?!  

Em um estudo realizado com 10 pacientes soropositivos em relacionamentos 

estáveis sorodiscordantes em Pernambuco em 2013 observou-se a reação negativa da 

família frente à descoberta da infecção pela maioria dos entrevistados, sendo poucos os 

familiares que manifestaram apoio aos pacientes. Conflitos familiares já existentes 

também podem tomar proporções maiores devido ao preconceito e discriminação 

presentes nessas famílias. (MIRANDA, et al, 2013).“Ai ela (atual sogra) falou assim 

pra mim uma vez, que eu não podia ficar com ele por que eu ia morrer, mas ela foi 

falando comigo e foi me encostando na parede, sabe assim, tipo assim, me 

enquadrando mesmo:“Você vai morrer, não pode ficar com o meu filho”. Daí nessa 

hora fiz assim com a mão e empurrei ela pra longe de mim: Eu não vou morrer, eu não 

vou morrer agora!Eu tenho três filhos pra criar! Eu não vejo um túmulo na minha 

frente, não! Eu vejo uma vida pela minha frente.” 4MA. Neste caso ficou evidente que 

a interferência familiar foi negativa ao ponto de sugerir o fim do relacionamento. 

Observou-se também a preocupação em poupar a família. Uma entrevistada 

relatou que na intenção de evitar conflito, somente comunicou sua soropositividade aos 

seus pais, após 5 anos do diagnóstico, quando do falecimento de seu ex-marido. “Eu ia 

contar pra quê? Pra você (mãe)sofrermais 5 anos antes? Sofre daqui pra frente, né?!” 

4MA 



 

 

4.4)Aceitação pela sociedade:  

Em uma pesquisa feita pela InternationalAssociationsofPhysician in AidsCare 

(Iapac) “97% dos brasileiros entrevistados que convivem com HIV/Aids, acreditam que 

é preciso educar mais a sociedade no que se refere à doença. Quase metade (46%) dos 

entrevistados está muito ou extremamente preocupada com o fato de as pessoas saberem 

que eles estão infectados pelo HIV. As principais preocupações que eles demonstram a 

respeito de divulgar seu status de portador de HIV são a possível discriminação e 

estigma sociais (91%), o impacto sobre sua capacidade de estabelecer relações futuras 

(45%) e o risco de perder família/amigos (44%)”. (BRASIL, 2010).Porém, houve relato 

de uma consequência mais grave do preconceito subliminar, resultando na limitação do 

convívio social e inibindo atividades laborativas remuneradas, até mesmo prejudicando 

financeiramente a entrevistada. “Preconceito sempre tem, né!... As pessoas não falam, 

mas a gente sente... isso vai ter sempre.(...) Tentei trabalhá mas.... assim... tentei 

trabalhá, mas a pessoa as vezes tinha um conhecido que contava e me mandava 

embora... Aconteceu isso  três vezes mas sempre tinha um conhecido que descobria 

onde eu trabalhava e ia contar pra patroa, daí ela me demitia (...). Depois sabe... eu 

fiquei desanimada, porque a pessoa vê , vai lá e conta... Esses dias mesmo sabe, fui 

passar roupa pra uma mulher... Ela também não sabe, mas se alguém vê ia contá com 

certeza, sabe?!...” 1MA 

Os entrevistados de Maksud (2012) em geral não contaram da soropositividade 

para familiares e amigos e também se recomendou ao parceiro não revelar, por receio de 

discriminação. O estigma foi associado à ignorância e à “mente atrasada” das pessoas. 

Esse contexto também foi encontrado em nosso estudo pela parceira soronegativa “É 

que eu acho isso bem particular do próprio casal, porque existe preconceito, por mais 

que ele faça tratamento, existe sim o preconceito”. 2MB.E ainda por outra entrevistada 

soropositiva “A única pessoa que sabe é ele e minha mãe, eu não contei pra ninguém, 

justamente pra evitar.” 3MA  

Uma entrevistada, ao ser interrogada sobre o preconceito, demonstrou uma 

atitude de evitação, antecipando-se a uma possível reação social negativa: “Não sei se é 

bem um preconceito ou se é cisma minha mesmo...Eu ia pra uma chácara com um 



pessoal... Eu achava que talvez se entrasse na piscina, iam ficá constrangidos...Alguém 

não ia entrar na piscina, então daí, eu já nem entrava na piscina”. 4MA 

 

5) Assistência pelo Serviço de Saúde (adesão aos atendimentos, vínculo com o 

serviço de saúde, profilaxia pós exposição-PEP, utilização do atendimento 

multidisciplinar); 

 

5.1 – Adesão aos atendimentos 

 

O Ambulatório de Infectologia conta com uma equipe multidisciplinar 

responsável pelo acolhimento do paciente, acompanhamento de sua saúde física e 

psicológica, além de ser um ambiente social que favorece o compartilhamento de 

experiências entre os pacientes. 

Os transtornos psiquiátricos nesses pacientes podem acarretar prejuízos na 

adesão ao tratamento antirretroviral e aumento do risco de transmissão da doença. 

Estudos mostram que indivíduos com depressão, ansiedade generalizada e pânico 

apresentam quase três vezes mais chance de não aderirem ao tratamento do que aqueles 

que apresentam outros transtornos psiquiátricos. Um estudo realizado no Brasil mostrou 

que, entre os pacientes com má adesão, 35,8% tinham diagnóstico de ansiedade e 21,8% 

de depressão. (BRASIL, 2013). “Meu pai teve AVC, ficou de cama e eu fui cuidá dele. 

Terminei minha relação com a 6MB, e fui pra casa do meu pai cuidá dele. (...) Fiquei 

sozinho com meu pai. Meu filho com um monte de pobrema. (...) ...aí eu deixei  pra 

lá...” 6HA. Neste caso um exemplo de má adesão ao tratamento com a justificativa de 

problemas de saúde e de relacionamento na família, que provocam ansiedade e 

depressão. 

Observa-se entre os parceiros soronegativos que no início da descoberta do vírus 

o seguimento clínico é mais frequente e se cumpre relativamente os prazos para retorno 

em consulta médica. À medida que o casal se habitua a conviver com o vírus, este 

acompanhamento perde regularidade, quando não é abandonado. “O procedimento foi 

que eu viesse de seis em seis meses, passou um ano eu não vim, o segundo eu não vim, 

tanto por causa do tempo, quanto ao medo da (médica).” 3HB.  

Neste caso, também é possível que o serviço não tenha o mesmo empenho em 

motivar o comparecimento dos parceiros sorodiscordantes. Num trabalho qualitativo 

realizado na capital Rio de Janeiro, apareceu no discurso dos profissionais de saúde 



abordados, que o não atendimento ao parceiro soronegativo justificava-se pelo fato deste 

não ser paciente formal do sistema. Esta lógica mostra-se contrária à prevenção, e 

parece obedecer à uma organização do serviço que desprestigia o indivíduo sadio e 

desconsidera que a AIDS é uma doença sexualmente transmissível, exigindo, por sua 

natureza, pelo menos, o monitoramento dos parceiros (LAGO et al, 2013).  

O relacionamento estável, por outro lado, também pode ser um estímulo para a 

adesão ao tratamento, pela noção de cuidado com o outro e visando a redução do risco 

de infecção da parceria, sendo mesmo observado em alguns casos a cobrança frequente 

por parte da parceira soronegativa: “6HA, eu não sou sua babá, e nem sou sua mãe, 

você que tem que tá tomando os medicamentos. Eu percebi que tinha muito 

medicamento na geladeira e disse: 6HA o que tá acontecendo? Você não é neném!Você 

sabe que tem que tomar”.6MB 

 

5.2 Vínculo com o serviço de saúde 

 

Observou-se a busca de cumplicidade com o médico cientes com a expectativa, 

nem sempre correspondida, de acompanhar seus parceiro/a às consultas médicas para 

tentar convencê-los da importância e pressionar para o uso do preservativo, através do 

reforço das orientações, na figura de autoridade da equipe de saúde. "...Ela (médica) já 

deu bronca várias vezes mas ele acha tudo bonito, porque ele é uma pessoa que não 

tem maldade,sabe!?...Presente de Deus”. 3MA“ O puxão de orelha foi menor do que 

eu imaginei.” 3HB 

Por outro lado, observou-se também a dificuldade em discutir aspectos 

relacionados à sexualidade e alguns entrevistados referiram ocultar particularidades da 

sua vida sexual para o médico assistente, sugerindo desconhecimento, falta de liberdade 

ou receio de expor sua intimidade. Um paciente soropositivo, mesmo admitindo durante 

a entrevista, suas dificuldades sexuais relacionadas ao uso do preservativo, ao ser 

interrogado se já havia abordado o assunto com seu médico, respondeu negativamente. 

“Não, dessa parte de desejo não.Não chegamos nesse assunto. Eu conversei sobre a 

possibilidade de filhos, mas em relação à sexualidade não.Não cheguei a isso...Nem sei 

se cabe a ele”. 2HA. Um parceirosoronegativo referiu que há 14 anos faz 

acompanhamento no serviço, realizando exames anuais ”Quatorze anos já que faço esse 

exame. Eu nem falei pra ele (médico) esses negócios que eu brinco semcamisinha”.1HB 



Um trabalho qualitativo realizado com seis médicos que atendem pacientes com 

HIV/AIDS levantou a questão da adesão, que na maioria dos discursos dos médicos foi 

confundida com adesão aos medicamentos. A dificuldade em abordar a sexualidade com 

os pacientes também foi observada, principalmente entre os jovens médicos. 

Justificativas para essa dificuldade foi que não foram treinados na faculdade para isso, 

não se sentem habilitados nem confortáveis.  O paciente nessa situação percebe o 

desconforto do médico e também se retrai. (SILVA e JUNIOR, 2011). 

 

5.3 Profilaxia pós exposição- PEP 

 

Nenhum dos doze entrevistados sabia da existência da profilaxia pós exposição, 

nos dois momentos da pesquisa e, portanto, não procurou este recurso nas situações de 

maior risco de transmissão do HIV. No trabalho realizado com casais sorodiscordantes 

na Universidade de São Paulo na cidade de Ribeirão Preto por Reis em 2004, os casais 

entrevistados também desconheciam essa orientação do Ministério da Saúde. Dez anos 

se passaram e os pacientes ainda desconhecem a recomendação. Isto sugere a 

necessidade da ampliação das atividades multidisciplinares da Unidade de Saúde de 

referência, abordando esta indicação com os parceiros soronegativos, para quem deve 

haver o maior interesse na prevenção de infecção pelo HIV. 

 

 

 

5.4 Utilização do atendimento multidisciplinar 

 

O atendimento dos profissionais de saúde pode ser pouco aproveitado pelos 

pacientes, ou pode não estar claro o papel de cada integrante da equipe, fazendo com 

que os casais não se reportem aos mesmos em situações de dúvidas e questionamentos 

sobre a doença. Ao ser questionado sobre o acompanhamento interdisciplinar,o 

entrevistado que alegava dificuldades com o preservativo,também negou participar 

“Passo só com o médico por causa da minha vida corrida...Eu faço muitas outras 

coisas,  então não dá tempo”. 2HA 

Em contrapartida, outra entrevistada soropositiva referiu fazer acompanhamento 

médico a cada três meses, nutricional uma vez por mês e terapia duas vezes na semana. 

Ao ser interrogada, com quem se sentia mais a vontade, para conversar sobre a infecção, 



indicou a professora de artes.“Ela me aconselha, me ajuda muito. Ela é evangélica 

também, tem coisas que eu não falaria pra minha mãe, ela senta e conversa 

comigo”.3MA 

Segundo o Ministério da Saúde até 30% dos pacientes soropositivos apresentam 

algum transtorno psiquiátrico, e o Serviço de Saúde deve estar preparado para 

diagnosticar esses distúrbios e oferecer o tratamento adequado. Entre os fatores de risco 

estão os efeitos diretos do vírus, as manifestações oportunistas que acometem o sistema 

nervoso central, a cronicidade e a gravidade da doença, os efeitos anatômicos causados 

pelo tratamento (como a lipodistrofia) e limitações sociais e afetivas (como a 

dificuldade em se manter nas atividades profissionais, nos relacionamentos sexuais, na 

decisão de ter ou não filhos, e outras). (BRASIL, 2013). “Eu acho que sim, que ele 

precisa de um acompanhamento psicológico, muito mais do que eu. Eu sou sincera com 

as coisas, acho que ele precisa muito de ajuda”. 6MB. Esta entrevistada explicitou 

preocupação com o estado psicológico do parceiro infectado e aproveitou o momento da 

entrevista para pedir ajuda, embora ainda não houvesse acionado a equipe. Demonstrou 

assim reação de angústia quando interrogada se havia alguma coisa que gostaria de 

acrescentar ao seu depoimento. 

 

6) Constituição da família (informação e acessibilidade aos meios reprodutivos, 

desejos reprodutivos e risco de transmissão, decisão consciente sobre a 

constituição da prole, novo contexto existencial) 

 

Após a introdução dos antirretrovirais, que transformou a infecção pelo HIV em 

uma doença crônica, houve a necessidade de adequar o programa de saúde e ampliar a 

abordagem e o acolhimento desses pacientes, desde o desejo reprodutivo até a 

reversibilidade de métodos definitivos de anteconcepção. 

 O desejo de constituição familiar foi observado nessa pesquisa, principalmente em 

dois casais que expuseram a tentativa de fertilização através de técnica de reprodução 

assistida e a busca por orientação e apoio no serviço de saúde. 

Segundo o Ministério da Saúde “o planejamento familiar é um direito sexual e 

reprodutivo e assegura a livre decisão da pessoa sobre ter ou não ter filhos. Não pode 

haver imposição sobre o uso de métodosanticoncepcionais ou sobre o número de filhos” 

(BRASIL, 2010, p. 6),devendo ser oferecido e acessível a todos os usuários. 

 



6.1)Informação e acessibilidade aos meios reprodutivos: 

 

No aconselhamento das mulheres soropositivas para o HIV que pretendem 

engravidar, é importante investigar as suas condições imunológicas, a presença de 

comorbidades (incluindo as DST, a tuberculose, o vírus da hepatite B e o vírus da 

hepatite C), a dependência de drogas, fumo e álcool, as condições psicossociais, bem 

como o uso de antirretrovirais (ARV) e outros medicamentos. A mulher deve ser 

informada do risco de transmissão vertical do HIV e das medidas adotadas para preveni-

la. Caso esteja em uso de antirretrovirais, sua carga viral deve se encontrar estável e em 

níveis indetectáveis antes da gestação (chamada resposta sustentada à terapia 

antirretroviral). Alguns antirretrovirais são contraindicados na gravidez e devem ser 

substituídos por outros que sejam igualmente potentes e que controlem a infecção 

materna. (BRASIL, 2010). 

 A fertilização artificial ainda é pouco acessível aos pacientes do Serviço Único 

de Saúde (SUS) sendo difícil a inclusão desses pacientes em ONG’s e Institutos de 

Pesquisa e com longas filas de espera na referência formal.  

Um recurso comum a todos é o seguimento clínico e a correta orientação quanto 

ao melhor momento de controle da infecção para tornar o risco de transmissão vertical o 

menor possível. Porém ainda se observa que há ansiedade e expectativa quanto aos 

novos métodos disponíveis. “A gente conversa muito sobre isso.Ela quer ter um filho, 

eu também. A gente conversou com ele(médico), até perguntei se não tinha saído nada 

novo e ele disse que não”. 3HB “Estamos procurando pra saber como realizar esse 

desejo”.2HA 

A orientação dada pela Unidade de Saúde a respeito de reprodução a esses 

usuários, não deve conter conceitos pessoais ou particulares, sendo isentas de 

julgamentos ou críticas.  O desejo de procriação faz parte de conceitos universais de 

família, maturidade e êxito pessoal, e as pessoas vivendo com HIV/Aids, não devem, 

ser vistas com enfoque reducionista, na sua condição de soropositividade (como doentes 

ou incapazes) e sim, de um modo integral e ético, na sua condição de sujeitos, 

detentores de direitos e com legitimidade para decisões. Para isto necessitam de 

informações claras e atualizadas por parte da Equipe de Saúde. 

A falta de informação a respeito de técnicas artificiais foi observada, sugerindo 

alguma limitação da Unidade de Saúde em orientar o planejamento familiar de forma 

compreensível a todos os usuários: “Mas é meu esperma que vai? Porque ele tá 



contaminado né?! (...) Porque se for pra pegá esperma de outra pessoa não vai ser meu 

filho, eu pelo menos acredito nisso, né?!”.2HA 

Ambos os casais que desejavam reprodução foram encaminhados para 

acompanhamento ginecológico no ambulatório e já haviam sido atendidos, sendo que 

um casal foi encaminhado para Centro de Referência na capital (São Paulo) e outro 

aguarda exames para posterior encaminhamento. 

 

6.3) Desejos reprodutivos e risco de transmissão 

 

Um estudo sobre técnicas de reprodução assistida em casais sorodiscordantes, 

em que os homens eram soropositivos demonstrou que a adesão ao tratamento, com 

indetectabilidade da carga viral, acompanhado pela associação de processamentos 

seminais, resultaram na eliminação das fontes ativas de transmissão do vírus e obtenção 

de gametas seguros, resultando em gestações saudáveis, sem a soroconversão da mãe e 

do bebê. (QUEIROZ  et al, 2008). 

A informação quanto à relação direta entre baixa carga viral e menor 

probabilidade de infecção vertical é conhecida por esses casais. “(Ele) tá indetectável, e 

provavelmente, dá pra ter filho, eu queria ter o filho normalmente, sem ter que fazê 

inseminação.” 2MB“Você sente medo de pegar? - Não, pela nossa segurança da carga 

viral dela estar baixa, então há essa segurança” 3HB. 

Por outro lado, também se observa certa resistência pela suspensão do uso de 

preservativo e consequente risco de infecção do parceiro soronegativo “Mas eu não 

acho justo colocar em risco, né?! Porque querendo ou não, até pela questão da idade! 

Se ela tivesse quarenta e poucos anos eu arriscaria, mas ela tem vinte e poucos anos, 

né!?Ainda tem chance de ter outros”.2HA 

 

 

6.4)Relação com o  contexto existencial 

 

Reis (2004) observou que a mudança de parceria influencia na decisão do casal 

de ter filhos, pois quando o atual parceiro tem filhos de relacionamentos prévios o 

desejo de ter filhos permanece. “Fiz, eu tava decidida, mas eu não pensei que ele fosse 

aparecer, né?! Não pensava em conhecer outra pessoa... Eu acho que Ele (Deus) não 

vai me impedir isso ...Eu como mulher, acho que ele não vai impedir isso. Acho que vai 



ser por Deus mesmo”. 3MAFoi observado que um novo relacionamento pode ser 

estímulo ao desejo de reprodução do casal e uma das entrevistadas que relatou ter sido 

submetida à laqueadura tubária prévia, demonstrava, agora, no novo contexto 

existencial, o desejo de reversão 

Por outro lado, foram também relatadas angústias e medos da impossibilidade de 

gestação associados ao futuro do relacionamento, podendo indicar certa fragilidade do 

mesmo frente às dificuldadesde constituição de família. “Mas assim, nessa questão eu 

gostaria muito mesmo, até pensei em consultar um ginecologista, se continuar desse 

jeito vai chegar uma hora que não vai dar mais, tô na idade de ser avô! (risos).” 2HA 

 

6.6) Decisão consciente sobre a constituição da prole  

 

Observou-se a maioria dos casais não planejou as gestações e que as mesmas não 

resultaram de decisões esclarecidas, conscientes, consensuais e oportunas para ocasal, 

como deve ser o planejamento familiar.  

Um casal que admitiu o uso irregular do preservativo também associava o 

método rítmico. “Eu sempre usei tabelinha pra não engravidar, né?!...Ai chegou... fazia 

três meses que a gente tava junto.Ai era aquele dia „X” que não podia ficar junto 

porque ficava grávida. Ai eu peguei e falei pra ele: hoje não pode porque eu vou ficar 

grávida. Aí ele disse que não, mas eu vou usar camisinha.Não tem problema! A gente 

pegou e ficou junto. Só que depois, assim que a gente terminou de começar a namorar, 

ele falou assim: eu não coloquei camisinha... e foi nesse dia que fiquei grávida. Eu fiz o 

pré-natal, com todos cuidados fiz cesária, mas morreu com 5 meses (...) No começo ele 

falava em adotar depois que eu perdi, mas ai o tempo foi passando, eu fui esticando a 

conversa, ai nasceu os netos e agora ele também não quer.”4MA      Em 2014, 

quandoentrevistado sobre o desejo de ter filhos, o parceiro masculino deste casal alegou 

a condição financeira como limitação:“Ah... a cabeça da gente muda bastante, né!? 

Dá um pouco mais de trabalho, gasto...”4HB. 

Um casal teve uma filha após quatro anos de relacionamento, e refere que a 

gestação da parceira soropositiva foi um estímulo para a adesão ao tratamento. “A 

Leticia nasceu em 98, eu descobri em 90.Então... Exatamente 7 anos e meio 

praticamente... Eu deixei rolar... Fui viver a vida.Vendi terras que eu tinha.Vendi a 

fazenda. A Leticia foi uma dádiva de Deus na minha vida, né?!Se for analisar, porque 

na época que foi,do jeito que foi, do jeito que eu tava, o negócio (carga viral) lá em 



cima nas alturas, e ela não se contaminar” 5HA. Nesse contexto, apesar de não ter 

planejado a gestação e o fato de estar sem tratamento, aumentando o risco de 

transmissão vertical e à parceira, o surgimento da paternidade e a criação de laços 

familiares mais sólidos, o incentivou a uma nova postura de vida, mostrando-se 

empenhado em cuidar de sua saúde, para assumir a posição de chefe de família.  

Segundo Silva (2012) o nascimento do filho pode significar o resgate da 

feminilidade e  

da masculinidade que talvez tenham sido ameaçadas devido à soropositividade. A 

situação de sorodiscordância não impede que os parceiros se constituam como sujeitos 

desejantes – sejam desejantes de vida, de filhos, de amor, ou de respeito aos seus 

direitos reprodutivos. 

 

7) Estabilidade dos relacionamentos 

A constituição dos relacionamentos revelou-se bastante dinâmica, associado ou não, 

direta ou indiretamente com a condição da soropositividade. 

Quatro entrevistados soropositivos tiveram o diagnóstico simultâneo com os 

parceiros, em relacionamentos estáveis prévios. Duas mulheres soropositivas tiveram o 

diagnóstico ao realizar o pré-natal e seus parceiros, também soropositivos, vieram a 

falecer posteriormente por complicações da doença. 

A desconfiança da fidelidade do parceiro também foi observada por Silva (2012). 

Com a descoberta da soropositividade, durante um relacionamento estável em que o 

parceiro tem a condição de soronegativo, gera dúvidas e desconfianças a respeito da 

fidelidade do parceiro soropositivo. Observou-se, porém, o silêncio sobre esse aspecto 

por parte dos parceiros soronegativos, afim de manter um bom relacionamento e apoiar 

o parceiro nesse período difícil de revelação do diagnóstico.  

“Descobri antes dela! Daí, ela foi fazê e tava também! Ai ficô aquela coisa...Quem 

passou pra quem?!” 2HA. Este entrevistado soropositivo refere que na ocasião da 

descoberta do diagnóstico, estava em um relacionamento estável há cerca de dois anos 

com a ex esposa, e o fato de ambos serem soropositivos gerou conflitos no casamento. 

Nestes quatro anos de evolução, um casal se separou e o motivo apontado não se 

relacionava coma condição desoropositividade para o HIV. “Não! De jeito manera... 

Por outras razões! Incompatibilidade de gênio, vamos dizer assim... Um gostava de 

uma coisa e o outro de outra (risos). Não batia!” 6HA. 



Em outro caso, houve também relato sobre relacionamentos com outras pessoas 

após o término do casamento, sendo que nem sempre a soropositividade era comunicada 

ao novo parceiro/a,mas referindo sempre o uso do preservativo. “Usei! Algumas já 

sabiam, outras eu falava na hora.” 6HB 

 

 

8) Relação com o futuro: medos, desafios e expectativas 

 

Dois sujeitos soropositivos dessa amostra convivem com sequelas neurológicas 

devido a infecções oportunistas pelo HIV, sendo um com amaurose e outro com 

sequelas motoras em membros inferiores e disartria. O medo do futuro e da morte foi 

observado em seus discursos, com esforços para superar limitações e buscar melhor 

qualidade de vida“Antes de perder a visão eu já vendi tudo!Fiquei um pouco 

assustado! Mas depois entrei na escola, aprendi a usar bengala, fazia esportes e 

aprendi braile”. 2HA 

As dificuldades em conviver com as sequelas da doença também foram relatada por 

uma das entrevistadas: “Ele tinha conseguido uma barraquinha de artesanato na praça. 

Ele faz chinelinho e eu ajudo. Eu me coloco no lugar dele, porque ele quer ser o chefe 

da casa! Ele era motorista de caminhão, ai vem a meningite...(choro)”.6MB 

Com a presença das sequelas neurológicas, observou-se o agravamento de fatores 

psicológicos, tais como insegurança no casamento, e comprometimento da auto-estima, 

suspeitado pelo entrevistado soropositivo, como infidelidade por parte da esposa: “Você 

tá falando isso, mas foi conversa com homem lá na cidade (...)Tava tudo calmo e a 

gente começou a discutir”. 6HA 

Outro entrevistado associou ter boa expectativa de vida com mudança de estilo de 

vida, com prática de atividade física, com a adesão ao tratamento e controle da carga 

viral, além de adequação e reabilitação às sequelas neurológicas. “Nesse tempo eu fiz 

muitos amigos aqui né? Mas a maioria morreram, os que como eu já tem 15 anos de 

doença. A maioria também usava droga, o tipo de comportamento, né? E muitos 

faleceram mesmo”.2HA. 

A depressão também foi observada em sua fase mais avançada, com tentativa de 

suicídio,o que foi revelado com emoção pela parceira “Quando eu cheguei, ele tava 

enrolado com um fio de eletricidade, de cola quente...(choro forte)Tava com a orelha 



branca, tudo roxo!Nãosei de onde eu tirei força pedindo pra ele!Ai eu consegui 

desenrolar.”6MB 

Outros se preocupam com sua saúde e longevidade, aderindo ao tratamento e 

mantendo-se produtivo, demonstrando com isto melhor aceitação da doença e equilíbrio 

emocional.  “Minha preocupação é essa: saber como tá minha carga viral, 

CD4...Tomar medicação certinho... Não falhar...Me policio o tempo todo em relação a 

isso... Então hoje vida normal!  As pessoas falam pra eu encostar pelo INSS. Ganhar 

uma pensão, mas eu não penso nisso... Tô bem, tô feliz! É levantar e agradecer a Deus! 

Quero trabalhá e segui minha vida! Bola pra frente!!” 5HA 

Observou-se que tanto a aceitação da doença, quanto o tratamento adequado, além 

de um convívio familiar saudável, proporcionam boas expectativas para o futuro.“É, 

agora ele faz projeto normal. Faz carnê de quatro anos pra pagar (risos). Ele não 

fazia, pagava água, luz e telefone, porque ele não sabia se ia morrer amanhã. Agora 

não! Faz plano normal.”5MB 

 

Maksud (2012) também observou no discurso dos seus entrevistados soropositivos 

a preocupação com seus dependentes, aparecendo precaução em guardar recursos para 

garantir a vida dos filhos, considerando a possibilidade de uma perspectiva mais 

limitada de vida, em relação ao parceiro soronegativo. “Não tem jeito de não pensar, 

porque querendo ou não é a mãe da minha filha, não quero que aconteça nada, se 

amanhã ou depois eu faltar, ela tem que tá aqui pra dar um suporte pra ela (filha) 

também, né?! Então eu tenho essa preocupação sim, de cuidar, de querer bem, o 

máximo de cuidado possível”. 5HA. Assim, ter filhos para educar e cuidar também se 

tornou um forte estímulo para prevenir a transmissão para o parceiro/a soronegativo/a. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se neste estudo as dificuldades e as potencialidades das relações inter-

humanas, desde a diferença de ideologias e credos, como sentimentos de medo e 

angustia, que são comuns a todos relacionamentos. A presença da infecção pelo HIV no 

casamento, a qual até pouco tempo atrás era caracterizada como doença fatal, 

apresentou impacto na convivência, mas as implicações nem sempre foram negativas e 

tiveram desfechos diversos, a depender da situação de cada casal. 



Como em outros trabalhos percebemos a baixa escolaridade dos entrevistados e a 

falta de informação quanto ao modo de transmissão e planejamento familiar. Observou-

se as desigualdades de gênero e a dificuldade de negociação das entrevistadas 

soropositivas com seus parceiros para o uso do preservativo, fator identificado como um 

obstáculo frente a prevenção da transmissão do HIV/AIDS. 

Nenhum dos entrevistados soropositivos conhecia as características da infecção 

pelo HIV. Alguns parceiros soronegativos ao saber do diagnóstico expressaram reações 

de inconformismo, enquanto outras aceitaram sem maiores resistências, fortalecendo 

ainda mais o casamento. Em alguns casais os hábitos sexuais se mantiveram iguais 

enquanto em outros houve uma mudança importante da sexualidade, no sentido de 

deixar de ter prazer e vontade de se relacionar sexualmente.  

        O uso irregular do preservativo foi constatado nesse estudo, deparando-se tanto 

com barreiras existentes nos aspectos sexuais (prazer e satisfação sexual), quanto em 

religião. Observou-se falha no uso do insumo com a justificativa de diminuir a 

sensibilidade e pela crença de que homem não adquire HIV de mulher. 

       Com relação ao preconceito, observou-se desde a aceitação plena do parceiro 

soronegativo, até conflitos na família, sugerindo o término do relacionamento. 

O serviço de Saúde com uma equipe multidisciplinar foi essencial para o 

acompanhamento desses casais. Alerta-se para o fato de que os parceiros soronegativos 

também devem fazer parte do projeto terapêutico para um atendimento integral desses 

casais, ampliando o vínculo do casal com a equipe de saúde e favorecendo a emergência 

de questões ocultas ou subliminares nesses relacionamentos, como dificuldade sexuais e 

desejo de constituição familiar. 

As expectativas para o futuro variaram desde o conformismo com a doença sem 

muitos planos de vida, até uma total adesão ao tratamento clínico visando muitos anos 

de convivência em família e trabalho. 

A abordagem dos entrevistados em um segundo tempo, foi importante para avaliar 

a evolução da doença, as modificações físicas e psicológicas sofridas por esses casais, o 

aperfeiçoamento do conhecimento sobre a evolução natural da doença e a aceitação e 

superação das dificuldades enfrentadas. 
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APÊNDICE 2 

 

Roteiro para entrevista 

 



Idade: 

Sexo: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Renda: 

Filhos: 

Opção sexual: 

 

 

1) Tempo de relacionamento. 

2) Tempo decorrido após diagnóstico. 

3) Conhecimentos prévios sobre os meios de transmissão. 

4) Aconselhamento pós-teste . 

5) Adesão ao tratamento (ao parceiro soropositivo). 

6) Acompanhamento com profissionais de saúde e com qual deles possui 

maior liberdade para expor dúvidas (ao parceiro soropositivo). 

7) Alterações nas relações familiares. 

8) Alterações na vida afetiva com o(a) parceiro(a). 

9) Alterações nas práticas sexuais e cuidados preventivos. 

10) Expectativa de continuidade do relacionamento e constituição familiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 3 

 

Roteiro para 2ª entrevista 

 



1) Manutenção do relacionamento 

2) Uso regular de preservativo 

3) Soroconversão do parceiro 

4) Expectativa de constituição familiar 

5) Uso da PEP 
 


