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Resumo

O objetivo do presente estudo é analisar as percepções de mulheres com HIV/

AIDS sobre o desejo de maternidade. Trata-se de estudo qualitativo realizado com mulheres 

soropositivas para HIV no município de Jequié (BA). Foram realizadas entrevistas com mulheres 

em idade reprodutiva que estavam sendo acompanhadas pelo Centro de Referência DST/AIDS 

do município. Para análise das falas, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo temática. 

Os resultados desvelaram que a maternidade configura-se como o desejo das mulheres e não 

é abalada sob o signo da infecção pelo HIV. Um grupo das mulheres entrevistadas, mesmo 

desejando ter filhos, revelou não mais pretender tê-los. Os principais motivos apontados são 

os preconceitos sociais da doença e o medo de transmitir o vírus aos bebês. As mulheres 

demonstraram relativo conhecimento com relação às medidas preventivas para a transmissão 

vertical. O não aleitamento materno é apontado como medida de maior dificuldade de ser 

seguida pelas mães. Os serviços de saúde não oferecem assistência adequada às mulheres. 

Sugere-se uma ampliação da atenção à saúde da mulher e o desenvolvimento de educação 

permanente para os profissionais de saúde, especialmente nas questões subjetivas do processo 

saúde-doença-cuidado.

Palavras-chave: HIV. Direitos sexuais e reprodutivos. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 
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MATERNITY DESIRE OF AMONG WOMEN WITH HIV/AIDS

Abstract

This study aims at analyzing the perceptions of women with HIV/AIDS on the desire 

of maternity. This is a qualitative study conducted with HIV-positive women in the municipality 
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of Jequié-BA. Women in reproductive age that were being monitored by the Reference Center 

of DST/AIDS were interviewed. The method of content analysis of the speeches was used. 

The results showed that maternity is configured construed as the women’s desire and it is not 

affected under the sign of the infection by HIV. A group of the interviewed women, despite 

their desire to to have children. revealed they no longer intend to have them. The main reasons 

presented are the social prejudices about the disease and the fear of transmitting the virus 

to the babies. The women demonstrated relative knowledge regarding preventive measures 

for vertical transmission. The prohibition to breastfeed babies is pointed as the most difficult 

measure to adhere to. Health services don’t offer women an appropriate assistance. We suggest 

the broadening of attention to women’s health and the permanent qualification of health 

professionals, especially in the subjective issues of health-disease-care process.

Key words: HIV. Sexual and reproductive rights. Acquired immunodeficiency syndrome. 

Pregnancy. Qualitative research.

DESEO DE MATERNIDAD ENTRE MUJERES CON VIH / SIDA

Resumen

El objetivo de este estudio es analizar las percepciones de las mujeres con VIH / 

SIDA sobre el deseo de la maternidad. Se trata de un estudio cualitativo realizado con mujeres 

seropositivas al VIH en Jequié (BA). Se realizaron entrevistas con mujeres en edad reproductiva 

que estaban siendo acompañadas por el Centro de Referencia de ETS / SIDA en la ciudad. Para 

el análisis de los discursos, se utilizó la técnica de análisis de contenido temático. Los resultados 

revelan que la maternidad se configura como el deseo de las mujeres y no es afectada por 

el signo de infección por el VIH. Un grupo de mujeres entrevistadas, incluso deseando tener 

hijos, reveló la no pretensión  de querer tenerlos. Las principales razones mencionadas son los 

prejuicios sociales de la enfermedad y el miedo de transmitir el virus a los bebés. Las mujeres 

manifestaron relativo conocimiento con relación a las medidas de prevención de la transmisión 

vertical. La no lactancia materna es mencionado como la medida que ofrece mayor difícultad 

para ser seguida por las madres. Los servicios de salud no ofrecen una asistencia adecuada 

a las mujeres. Se sugiere una ampliación de la atención a la salud de la mujer y al desarrollo 

de la educación continua para los profesionales de la salud, especialmente en las cuestiónes 

subjetivas del proceso salud-enfermedad-atención.

Palabras clave: VIH. Derechos sexuales y reproductivos. Síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida. Embarazo. Investigación cualitativa.
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INTRODUÇÃO
A mudança no perfil epidemiológico da infecção por HIV/AIDS, com a diminuição 

da infecção entre homossexuais e usuários de drogas injetáveis e incremento entre mulheres, 

tem suscitado reflexões e debates sobre as políticas de prevenção da infecção e também sobre 

as questões reprodutivas. O crescimento da infecção pelo HIV/AIDS entre as mulheres tem 

ocorrido em diversos países e esse fato traz consigo a preocupação com a transmissão materno-

-in fantil.¹  

O preconceito e o estigma ainda são características presentes no cotidiano dos 

indivíduos soropositivos. Embora tenham ocorrido mudanças na trajetória da epidemia, ainda 

é comum a associação da infecção a grupos socialmente marginalizados, como homossexuais 

e profissionais do sexo. Como consequência dessa situação, os portadores do HIV raramente 

são pensados como pais, mães e cônjuges.² Assim, o desejo de maternidade entre homens e 

mulheres soropositivos pode ser suprimido pela estigmatização da epidemia e pelo receio de 

repreensão da sociedade por sua condição de infectado.

Com o avanço da ciência, a criança, filha de mãe soropositiva, tem a oportunidade 

de não se infectar pelo HIV. Atualmente, existem medidas eficazes para evitar o risco de 

transmissão vertical. Não obstante as dificuldades, nos últimos anos a incidência de casos de 

AIDS em crianças vem decrescendo progressivamente no Brasil após as medidas profiláticas 

implementadas pelo Ministério da Saúde.³ A implantação de medidas preventivas tem 

importância na diminuição da transmissão mãe-filho do HIV, com redução de quase 40% no 

risco desta transmissão.4 

Todavia, as mulheres HIV-positivas deparam-se com outra realidade ao serem 

assistidas pelos serviços de saúde. Estudos demonstram5, 6 que os profissionais de saúde são 

motivados por uma preocupação do controle técnico da epidemia, desenvolvendo assim 

postura de inibição de gestações entre soropositivas, ignorando qualquer desejo ou sentimento 

de maternidade entre essas mulheres. 

O desejo de ter filhos é sentimento natural de homens e mulheres, quer por 

razões religiosas, culturais, para dar sentido à vida, ou ainda para a afirmação da identidade viril 

ou feminina.² O sentimento da maternidade não se resume a uma vontade pessoal ou a uma 

decisão individual, mas é modelado por normas sociais mais amplas.6 Questões reprodutivas 

são marcadas por contextos sociais, culturais e morais. Conceber e criar filhos, por exemplo, é 

parte de um determinado papel social esperado e cobrado das mulheres.7  

A função da maternidade, condicionada e esperada pelas mulheres, torna-se 

ameaçada com a soropositividade. A mulher percebe, diante da descoberta da doença, não 
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só uma condição patológica que interferirá em seu ritmo e estilo de vida, mas, sobretudo, uma 

nova condição capaz de impedir a concretização de seu papel de mãe.  

No entanto, observando empiricamente a realidade de um serviço de referência 

em DST/AIDS, constatamos que, mesmo havendo risco de transmissão vertical do HIV, era 

relativamente comum a gestação entre as soropositivas. Essa realidade fez emergir o interesse 

pela temática e, a partir daí, a decisão de realizar uma investigação para melhor compreensão 

do desejo de maternidade entre as mulheres HIV-positivas. Assim, o objetivo do presente estudo 

é analisar as percepções de mulheres vivendo com HIV/AIDS sobre o desejo de maternidade, 

averiguar os conhecimentos das soropositivas sobre a transmissão vertical do HIV e identificar as 

relações com os profissionais de saúde sobre as questões reprodutivas dessas mulheres.

MATERIAL E MÉTODOS
Para abordar a temática em questão, optou-se pelo método exploratório com 

abordagem qualitativa. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise 

mais detalhada sobre desejos, hábitos, atitudes e tendências de comportamento.8 Portanto, 

a pesquisa qualitativa exploratória é a que melhor adéqua-se ao tema, por comprometer-se 

em analisar manifestações sociais dotadas de qualidade política e por desenvolver e esclarecer 

conceitos e ideias.

O campo de pesquisa foi o Centro de Referência DST/Aids da cidade de Jequié 

(BA). Jequié está localizada na região sudoeste da Bahia, possui população aproximada de 

150.000 habitantes9 e dista 350 km da capital. Do ponto de vista sanitário, é sede da 13ª 

Diretoria Regional de Saúde do estado da Bahia e polo de referência na prestação de serviços 

especializados para todos os municípios da microrregião. 

Os dados e informações foram apreendidos por meio de entrevistas 

semiestruturadas e observação livre.8, 10 Constituíram informantes deste estudo mulheres em 

idade fértil, portadoras do HIV e que estavam sendo acompanhadas pelo Centro de Referência 

DST/Aids de Jequié. O critério utilizado para determinar a suficiência das entrevistas foi o de 

saturação teórica.8, 10 As entrevistas, em número de 10, foram realizadas no próprio Centro de 

Referência DST/Aids.

As questões éticas foram consideradas em todas as etapas do estudo, sendo 

observadas as recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde,11 que 

regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil. O projeto que deu origem à 

pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
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Tecnologia e Ciências (FTC), unidade de Jequié. Também foi apreciado e autorizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde e pelo Centro de Referência DST/Aids. Antes da realização da 

entrevista, foi obtida autorização das participantes mediante leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foram assegurados o sigilo e a confidencialidade dos dados 

e o respeito ao direito de participar, bem como o de interromper sua participação na pesquisa 

a qualquer momento.

Para análise das entrevistas, utilizamos o método de análise de conteúdo, do 

tipo categorial temática.12 A análise temática busca a descoberta dos núcleos de sentido, 

desvelando os significados e representações dos discursos dos sujeitos. Após a leitura flutuante 

das entrevistas e identificação das unidades de registro e das unidades de contexto, emergiram 

as categorias analíticas baseadas nos núcleos de sentidos. As categorias identificadas foram: 

desejo de maternidade; terapia antiretroviral como viabilidade do desejo materno; cuidados 

para evitar a transmissão vertical; importância do pré-natal; e orientações profissionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O sentimento com relação à maternidade apresentou-se dividido entre as 

entrevistadas. Dentre as que acalantam o desejo de ainda ter filhos, esse desejo manifesta-se 

como pretensão natural de homens e mulheres, relacionado a suas necessidades de reprodução 

e de complemento da vida familiar.

“Pretendo ter filhos, sim. Todo casal tem vontade de ter filhos. É difícil ter 

um casal sem filhos, toda mulher quer ser mãe e todo homem quer ser pai.” 

(Entrevistada 9).

Silva, Alvarena e Ayres6 também observam expectativas de geração de filhos entre 

mulheres HIV-positivas. Segundo esses autores, dentre as motivações para ter filhos destacam-se 

o complemento à vida do casal e o sentimento de realização e retribuição a seus parceiros. A 

presença de um filho pode atuar como fortalecimento das alianças conjugais. 

Entre as mulheres que não pretendem ter filhos, os discursos revelam que o risco 

da transmissão vertical apresenta-se como principal fator inibidor de seus desejos. O medo 

de que seus filhos nasçam infectados pelo HIV e sofram as consequências da doença faz com 

que essas mulheres desistam do desejo natural de terem filhos. Também o medo de serem 

responsabilizadas no futuro por seus próprios filhos inibe a pretensão da gestação.
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“Tenho medo dele sofrer [...] e tenho medo de ficar com sentimento de culpa e de 

quando ele crescer, falar que eu sou culpada dele ter o vírus.” (Entrevistada 5).

Os discursos também revelam a compreensão da doença como castigo ou 

consequência de erros cometidos. A patologia é vista como o resultado de erros do sexo 

desprotegido e promíscuo, não tendo elas o direito de transmitir sua condenação às crianças 

inocentes. Desta forma, a infecção assume significado peculiar para as mulheres, que 

compreendem a doença não apenas como algo penoso e desgastante para si, mas, sobretudo, 

como algo temível e ameaçador que pode também vitimar o bebê.  

A proteção ao filho aparece como característica marcante nos discursos das 

entrevistadas. Dentre as mães que relatam não mais quererem ter filhos, sua decisão é 

influenciada pelo sentimento de proteção materna. A decisão de abster-se da gestação é para 

proteger o filho que não vão gerar. Dentre as mães que tiveram filhos mesmo após a descoberta 

do soropositividade, as grávidas e as que ainda pretendem ter filhos, é unânime o discurso da 

proteção ao filho. Todas elas afirmam que tomaram ou tomarão todas as medidas necessárias 

para evitar a transmissão vertical. 

Esse sentimento de proteção do filho é visto por Moreno¹³ como uma ação que 

não objetiva apenas proteger o outro, mas também proteger a si mesma. Isto é, as iniciativas 

e a adoção de medidas para proteção à criança têm também o intuito de demonstrar 

responsabilidade no cuidado com o filho, de forma a ter uma chance de ser perdoada e aceita 

pela sociedade. Suas ações devem ser vistas como as de quem fez de tudo para poupar seu 

filho da infecção. E como as mulheres entendem a infecção como castigo/consequência de seus 

erros, a resignação e o perdão da sociedade tornam-se importantes para seu convívio social. 

A terapia antirretroviral apresenta-se como possibilidade de viabilização do 

desejo de maternidade. Diante da desinformação e do estigma social da doença, muitas mães 

relataram abdicar de seu desejo de maternidade por conta do medo de transmitir o vírus a seus 

filhos. No entanto, ao terem acesso à informação e perceberem que existem mecanismos de 

prevenção da transmissão vertical, seus desejos de maternidade reafloram, conforme observado 

nos discursos a seguir:

“Assim que descobri o vírus eu fiquei com medo de engravidar, mas nunca deixei 

de querer. Depois eu passei a compreender melhor, porque eu tenho muitas 

amigas que são soropositivas e os bebês não são. Então, agora eu estou tentando 

engravidar.” (Entrevistada 7).
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Com o advento da terapia antirretroviral, o desejo de maternidade torna-se uma 

possibilidade real para essas mulheres, visto que, seguindo-se as recomendações do tratamento, 

a probabilidade do recém-nascido adquirir o vírus é consideravelmente baixa. A taxa de 

transmissão vertical do HIV, quando não são realizadas todas as intervenções de profilaxia, 

atinge 25% dos recém-nascidos de gestantes HIV-positivas, podendo ser reduzida a níveis 

entre 1 a 2% com a aplicação de medidas adequadas durante o pré-natal, parto e puerpério. 

Em estudo do Ministério da Saúde, observou-se que, em locais onde as medidas profiláticas 

preconizadas foram implantadas na rotina do pré-natal, as taxas de transmissão vertical foram 

reduzidas a menos de 2%.4 

As mães compreendem os cuidados no período gestacional, parto e puerpério 

como certeza de que a transmissão vertical pode ser evitada. Como as mães vivem no dilema 

entre abster-se de ter filhos e o medo de tê-los e transmitir o vírus, elas apreendem os cuidados 

como alternativa para realização de seus desejos de maternidade. 

Foi possível observar dois grupos principais de cuidados referenciados pelas mães. 

O primeiro grupo está relacionado aos cuidados durante a gestação e parto, que estão baseados 

na utilização de medicações e realização de parto cesáreo. Observa-se nesse grupo a forte 

incorporação do discurso técnico e a descrição de práticas inerentes aos profissionais de saúde. 

As principais medidas da terapia antirretroviral são descritas pelas mulheres, que demonstram 

relativo domínio das medidas profiláticas para a transmissão vertical.  

O segundo grupo diz respeito aos cuidados com amamentação e alimentação 

da criança. Esse grupo é caracterizado pelas manifestações dos sentimentos das mães em não 

poder amamentar e o resignificado da relação entre a mãe e seu bebê. A não amamentação é 

apresentada nos discursos como o principal cuidado inerente à mãe e destacado como o mais 

difícil de ser adotado. Isto porque a amamentação é um ato não apenas biológico, mas um 

símbolo representativo da maternidade e que envolve dimensões sociais, culturais e afetivas.13, 14  

Desta forma, não amamentar constitui-se paradoxo de difícil realização para 

as mulheres. Embora as mães HIV-positivas tenham a compreensão de que esta é uma ação 

profilática necessária, elas expressam a dificuldade de realizar esse cuidado, em virtude da 

carga sentimental que envolve essa situação.

A amamentação reveste-se de grande significado para as mulheres também pelo 

significado social da importância da amamentação.14,15 Especialmente nos últimos anos, a 

amamentação é amplamente divulgada pelos benefícios que traz à mãe e ao recém-nascido. As 

diversas campanhas de incentivo ao aleitamento exclusivo têm destacado o leite materno como 

único e mais adequado alimento às crianças até seis meses de idade, e isto tem sido assimilado 
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pela sociedade e também pelas entrevistadas, conforme demonstra a fala da Entrevistada 3: “A 

mãe tem que amamentar, o leite é sangue e vida pro bebê.”

Diante do sentimento natural que envolve a amamentação, aliado ao forte impacto 

das campanhas de saúde pública, a amamentação é amplamente valorizada pela sociedade e 

constitui-se no principal símbolo de cuidado materno.14,15 Assim, não amamentar significa para 

as mães soropositivas a principal dificuldade na relação com os filhos:

“O que eu tive muito foi leite, mas eu não dei. Foi difícil, mas eu não dei. Como 

os médicos mesmo falam, o leite materno é muito importante para o nenê, e eu 

queria poder dar mama. Quando a gente não tem leite ainda vai, mas quando a 

gente tem e não pode dar é difícil. Ele também teve muita cólica, se tomasse o 

leite materno não teria, mas foi o jeito não dar. Diz que o leite materno combate 

muita coisa, né? Mas eu não podia dar para não prejudicar ele.” (Entrevistada 2).

Moreno,¹³ ao analisar o significado de não amamentar para mães HIV-positivas, 

observou que a não amamentação constitui motivo de conflitos interiores para a mãe e implica 

na reestruturação da relação mãe-bebê. Ainda observa que a incorporação da importância 

da amamentação pela sociedade desencadeia questionamentos frequentes às mães se elas 

estão amamentando, gerando situações de constrangimento e discriminação. Desta forma, a 

identidade da mulher abala-se sob o signo da AIDS, e não amamentar torna-se um dos fatos 

concretos de estar doente.

A cobertura do pré-natal e a qualidade da assistência também aparecem nos 

discursos como importante fator de controle da transmissão vertical. Dentre as mulheres 

entrevistadas, algumas delas descobriram que estavam grávidas durante a realização do exame 

pré-natal. Embora não se deseje neste estudo analisar quantitativamente a relação entre os 

fatores observados, a situação de um grupo de mulheres terem descoberto a soropositividade 

durante a realização do exame pré-natal demonstra a importância desse exame na prevenção 

da transmissão vertical e a necessidade de ampliar-se a cobertura da assistência à saúde da 

mulher. 

A importância do pré-natal para o diagnóstico da infecção pelo HIV é percebida 

pelas entrevistadas, que destacam a realização do exame como única possibilidade da descoberta 

da doença. A fala da Entrevistada 6 é ilustrativa: 

“Se eu não engravidasse dela, eu não descobriria o vírus, foi através do pré-natal 

que eu descobri.”
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Outro fator revelado pelas mulheres é o diagnóstico tardio da infecção, o que 

demonstra a fragilidade da assistência ofertada e potencializa o risco da transmissão vertical. 

As mulheres encontram dificuldade na assistência pré-natal, especialmente na realização dos 

exames complementares, a exemplo das sorologias. Essa situação desencadeia o adiamento 

do diagnóstico, quase nunca efetuado no primeiro trimestre, conforme é recomendado pelas 

autoridades sanitárias. 

“Quando eu descobri o vírus, já tava próximo do nenê nascer, eu estava com sete 

meses de gravidez. Acho que se tivesse descoberto o vírus mais cedo, o nenê teria 

nascido vivo, teria sobrevivido, porque tem os cuidados que tem que ter para 

evitar que o vírus passe para a criança.” (Entrevistada 9).

A garantia da integralidade da assistência ainda apresenta-se como uma realidade 

distante na grande maioria dos municípios do país. Os municípios, especialmente os de pequeno 

e médio porte, têm conseguido, relativamente, ampliar a cobertura da atenção básica, no entanto 

têm encontrado dificuldades no estabelecimento de um sistema regionalizado que garanta 

acesso da população aos outros níveis de assistência, especialmente no nível secundário.16 

O diagnóstico da infecção pelo HIV deve ser realizado ainda no início da gestação, 

preferencialmente no primeiro trimestre.8 Isto possibilita melhores resultados relacionados ao 

controle da infecção materna e, consequentemente, os melhores resultados de profilaxia da 

transmissão vertical. Por esse motivo, o teste anti-HIV deverá ser oferecido a todas as gestantes, 

independentemente de sua situação de risco para o HIV, tão logo ela inicie seu pré-natal. O 

início do tratamento quimioterápico com o uso do AZT, entre as gestantes HIV-positivas, deve 

ser iniciado na 14ª semana de gestação e estender-se até o parto.17,18

A percepção das entrevistas apresentou-se divergente no que se refere às posturas 

dos profissionais sobre as questões reprodutivas. As falas agrupam-se em duas categorias: as que 

relatam uma postura desfavorável dos profissionais com relação à gestação das soropositivas e 

as que afirmam orientação e apoio dos profissionais diante de seu desejo de maternidade. 

Embora o tema da maternidade não fosse abordado em seus acompanhamentos 

terapêuticos, um grupo de mulheres destacou que percebiam a postura dos profissionais como 

contrária a sua concepção e gestação. A compreensão desse grupo de mulheres é que os 

profissionais de saúde esperam impedir o recrudescimento da epidemia da infecção pelo HIV, 

e que sua condição de soropositiva apresenta-se com potencial de disseminação da infecção, 

por meio da reprodução. Esse entendimento tem forte influência sobre a decisão de algumas 

Rev Baiana Saude Publica Miolo.indd   307Rev Baiana Saude Publica Miolo.indd   307 15/12/2010   11:49:3815/12/2010   11:49:38



308

mulheres em planejarem não ter mais filhos, embora isso não represente seus desejos pessoais. 

O discurso a seguir ilustra o sentimento das mulheres com relação à prática dos profissionais. 

“Se eu engravidasse, acho que eles iriam me falar um bocado de coisa, que eu era 

irresponsável porque eu sabia do meu problema e engravidei.” (Entrevistada 1).

Em contradição com esse entendimento, outro grupo de mulheres relatou ser 

orientada e apoiada em seu desejo de maternidade. Essas mulheres destacam a postura dos 

profissionais em esclarecer a possibilidade das soropositivas terem filhos, desde que observados 

alguns cuidados específicos. 

“Eles disseram que nada impede d’eu ser mãe, porque minha saúde está perfeita. 

O meu estado clínico é ótimo, então não tem problema nenhum eu engravidar. 

Nenhum deles foi contra a minha gravidez. Eles até me incentivam a ser mãe, 

porque eu nunca tive uma doença oportunista, não uso nenhum tipo de medicação 

e meu CD4 está ótimo.” (Entrevistada 8).

Diante da situação de aparente indefinição na rotina dos serviços, chama a atenção 

a postura passiva das mulheres infectadas em não questionarem os profissionais com relação 

a sua possibilidade de gravidez, visto que esse é um desejo que permeia suas vidas. Isso pode 

ser entendido em virtude da assimetria de informação e poder nas relações entre profissionais 

de saúde e usuários. Caprara e Rodrigues,19 ao analisarem a relação médico-paciente, afirmam 

a necessidade de repensar o vínculo terapêutico e adoção de novas práticas comunicacionais 

que valorizem a percepção e os sentimentos dos indivíduos com relação a sua doença. Outro 

motivo que inibe os questionamentos dos usuários é o fato de que, antevendo a posição dos 

profissionais, contrários à gravidez, o assunto é silenciado nas consultas.6

Embora o Ministério da Saúde destaque que as mulheres HIV-positivas têm o 

direito a uma decisão consciente sobre ter ou não ter filhos, e devem fazê-lo o mais informadas 

possível,3,18 na prática dos serviços a orientação reprodutiva parece relegada a processos de 

trabalho particulares de cada agente, em cada local.5 Além do mais, orientações ideológicas 

distintas e a impregnação do discurso da contenção epidemiológica da doença induzem 

ao desenvolvimento de práticas de inibição da reprodução entre gestantes HIV-positivas, 

desconsiderando as recomendações oficiais e os sentimentos e desejos das mulheres.
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O estudo revelou que a sorologia positiva para o HIV não é fator limitante para o 

desejo de maternidade. Mesmo diante dos preconceitos enraizados na sociedade, da falta de 

orientação e apoio dos profissionais de saúde e dos efeitos adversos da terapia antirretroviral, 

as mulheres, ainda assim, cultivam o desejo de serem mães. Embora uma parte das mulheres 

entrevistadas afirme sua pretensão de não mais ter filhos, seus desejos manifestam-se em direção 

antagônica a suas pretensões.

Consideramos a necessidade de aperfeiçoamento dos serviços de atenção à saúde 

da mulher, com a ampliação do acesso às consultas, exames e procedimentos, possibilitando 

o diagnóstico precoce entre as mulheres infectadas. Também merece especial destaque a 

necessidade de educação permanente para os profissionais de saúde, especialmente no 

aprimoramento das questões subjetivas do processo saúde-doença-cuidado, com a valorização 

dos sentimentos, desejos e expectativas das mulheres infectadas. Por fim, aponta-se a necessidade 

de realização de um grande esforço intersetorial para promoção de ações capazes de debelar 

essa crescente epidemia de HIV/AIDS entre as mulheres brasileiras. 
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