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Introdução: No Brasil, no período de 2000 até junho de 2016, foram notificadas 99.804 

gestantes HIV positivas, destas 7,4% foram do Norte do país. Nos últimos 10 anos essa taxa 

veio aumentando alcançando 28,6% em 2015, sendo que a Região Norte foi uma das quais 

mais se elevou, passando de 1,2 casos/ mil nascidos vivos em 2006 para 2,9 em 2015 [1]. 

Muitas mulheres contraem o HIV depois de já terem filhos, e outras descobrem a infecção 

quando engravidam, em virtude da realização dos exames pré-natais. Por outro lado, existem 

ainda mulheres que mesmo conhecendo sua sorologia positiva, decidem ter filhos. Esse 

contexto mostra que independentemente da sorologia para o HIV, o desejo de ter filhos em 

homens e mulheres vivendo com o vírus permanece inalterado [2]. Objetivos: Geral: 

Conhecer a percepção de mulheres que vivem com HIV atendidas em uma Unidade de 

Referência de Belém-PA sobre a possibilidade de uma futura gestação. Especifico: verificar a 

influência do parceiro quanto a decisão da mulher que vive com HIV em gestar; Analisar o 

conhecimento das mulheres que vivem com HIV sobre seus direitos reprodutivos. Métodos: 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizada em uma Unidade de 

Referência em Belém- Pará, especializada no atendimento às pessoas que vivem com HIV, no 

período de junho a julho de 2018. Participaram 13 mulheres vivendo com HIV em idade 

reprodutiva e devidamente matriculadas na Unidade. Os critérios de seleção foram: mulheres 

que vivem com HIV, com idade mínima de 18 anos, em período reprodutivo, que não tenham 

passado por métodos de esterilização e que desejassem gestar. Foram excluídas do estudo: 

mulheres que optassem em ser mãe por outros métodos não naturais, que não estejam fazendo 

o acompanhamento regularmente na unidade e que desejem realizar a entrevista fora do local 

de pesquisa.A coleta das informações foi realizada por meio de uma entrevista com roteiro 

semi-estruturado contendo perguntas abertas, realizadas individualmente, em sala reservada 

com a presença apenas da participante e das pesquisadoras. Para manter o anonimato as 

mulheres foram enumeradas em forma crescente (M1, M2...). Os dados colhidos foram 

analisados a partir dos relatos das participantes, por meio da técnica de análise de conteúdo 

segundo Bardin. Caracterizada por três etapas: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 

3) o tratamento dos resultados e interpretação [3]. Foram respeitados os preceitos éticos 

preconizados pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade do Estado do Pará sob o nº 2.686.067. Resultados e Discussão: As 

participantes apresentaram idade entre 21 a 44 anos e a maioria delas eram advindas do 

interior do estado. Em relação ao perfil clínico, cinco mulheres descobriram a infecção pelo 

HIV através da morte do parceiro, a maioria encontrava-se em tratamento com antirretrovirais 

e já abandonaram pelo menos uma vez o tratamento. Onze delas possuem parceiro fixo e sete 

delas já engravidaram após o diagnóstico para o HIV. Destacou-se a influência que o parceiro 

exerce sobre o desejo da mulher que vive com HIV em gestar, na qual, seis das mulheres 

levam em consideração principalmente o desejo do parceiro em exercer a paternidade. Ou até 
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mesmo para fortalecer o vínculo e a união entre o casal, a fim de construir uma família. 

Evidenciado pelas falas a seguir: “Eu tinha vontade de engravidar mesmo sabendo do HIV. 

Até porque meu marido não tinha filho”(M1); “Eu não tenho filho com meu atual esposo. 

Quem sabe futuramente eu engravido”(M8); “Eu penso por causa que o meu marido tá doido 

por causa de um filho. Eu falei pra ele: eu “vô tê de ir” no meu médico, eu “vô tê de” 

conversar”(M10). Verifica-se que o desejo do parceiro em exercer a paternidade foi 

fundamental na decisão da mulher em gestar. Um estudo realizado com mulheres vivendo 

com HIV confirmou que o desejo de seus companheiros em ser pai foi uma das principais 

razões para o desejo de engravidar. Afirmaram que a infecção não as impediam de dar um 

filho ao seu companheiro, mesmo sabendo dos riscos, o seu desejo não diminuía [4]. Por 

outro lado, estudos sobre gênero afirmaram que o sentimento romântico pode levar as 

mulheres a desejar um filho do homem que ela elegeu como companheiro. Dando assim, uma 

prova de amor incondicional ao cumprir um papel social que delas é esperado. A ideia de 

amor romantizado que a faz achar que só se sentirá completa dando um filho ao homem que 

ama. Sendo que o desejo se torna mais intenso quando a mulher não tem filhos com esse 

parceiro [5]. Conclusão/Considerações Finais: Conclui-se que as mulheres que vivem com 

HIV têm o desejo de gestar mesmo com seu diagnóstico para o HIV e seus parceiros tem 

papel fundamental e influenciam diretamente na sua decisão em gestar. Na qual, o desejo das 

mulheres que participaram do estudo é motivado em satisfazer o desejo do parceiro em 

exercer a paternidade, com o objetivo de construir uma família e fortalecer a relação do casal. 

Sendo assim, é necessária a realização de educação permanente e continuada para os 

profissionais que atuam com mulheres que vivem com HIV, para que os mesmos possam dá o 

suporte apropriado, realizando a escuta ativa dessas mulheres e seus parceiros. Dando-lhes 

assim, todas as informações necessárias sobre o melhor período para a concepção, respeitando 

seus direitos, seus desejos e suas decisões quanto a gestação. 
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