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RESUMO  

 

O presente artigo buscou compreender os sentimentos de mulheres que vivenciam a maternidade no 
contexto da infecção pelo vírus HIV/AIDS. Trata-se de um estudo descritivo e de natureza qualitativa. 

Foram incluídas na pesquisa treze mães de crianças expostas ao vírus HIV, atendidas em um Serviço 

de Assistência Especializada do Centro de Referência em Doenças Infectocontagiosas, localizado 

no município de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, que aceitaram participar do estudo. Os dados 

foram coletados no período de setembro de 2016 a dezembro de 2017, por meio de entrevista 

semiestruturada, gravada, após consentimento. Os depoimentos coletados foram transcritos na íntegra 
e submetidos à análise de conteúdo, desvelando-se três categorias temáticas. Os resultados 

possibilitaram compreender a sobrecarga de sentimentos envolvidos no enfrentamento do ser mãe na 

vigência da infecção pelo HIV e a importância do profissional de saúde em ouvir os sentimentos, 

compreendê-los e ajudá-las a enfrentar a situação em que se encontram, visando o bem-estar materno e 
infantil. 

Palavras-chave: Saúde da mulher; Maternidade; Soropositividade para HIV; Sentimentos. 

 
 

ABSTRACT 

 

This article sought to understand the feelings of women who experience motherhood in the context of 
HIV/AIDS infection. This is a descriptive and qualitative study. Thirteen mothers of children exposed 

to the HIV virus, attended at a Specialized Assistance Service of the Reference Center for Infectious 

Diseases, located in the municipality of Montes Claros, Minas Gerais, Brazil, who agreed to 
participate in the study were included in the study. Data were collected from September 2016 to 

December 2017, through semi-structured interviews, recorded after consent. The statements collected 

were transcribed in full and submitted to content analysis, revealing three thematic categories. The 

results made it possible to understand the overload of feelings involved in coping with being a mother 
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in the presence of HIV infection and the importance of the health professional in listening to the 

feelings, understanding them and helping them to face the situation in which they find themselves, 

with a view to maternal and child well-being. 
Key words: Women's health; Maternity; HIV seropositivity; Feelings.  

 

RESUMEN 

 
Este artículo buscó comprender los sentimientos de las mujeres que experimentan la maternidad en el 

contexto de la infección por VIH / SIDA. Se trata de un estudio descriptivo y cualitativo. Fueron 

incluidas en el estudio 13 madres de niños expuestos al virus del VIH, atendidos en un Servicio de 
Atención Especializada del Centro de Referencia de Enfermedades Infecciosas, ubicado en el 

municipio de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, que aceptaron participar en el estudio. Los datos 

fueron recolectados desde septiembre de 2016 a diciembre de 2017, a través de entrevistas 

semiestructuradas, registradas después del consentimiento. Las declaraciones recogidas fueron 
transcritas íntegramente y sometidas a análisis de contenido, revelando tres categorías temáticas. Los 

resultados permitieron comprender la sobrecarga de sentimientos que implica afrontar el ser madre 

ante la presencia de la infección por el VIH y la importancia del profesional de la salud en escuchar 
los sentimientos, comprenderlos y ayudarles a afrontar la situación en la que se encuentran. Ellos 

mismos, con miras al bienestar maternoinfantil. 

Palabras clave: Salud de la mujer; Maternidad; Seropositividad al VIH; Sentimientos. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) consiste em um dos maiores 

problemas de saúde pública da história mundial; caracteriza-se como uma pandemia de difícil 

controle e de elevada morbimortalidade. Denomina-se como HIV/AIDS uma doença cuja 

transmissão pode ocorrer tanto por via sexual quanto parenteral e vertical
(1)

.  

A Transmissão Vertical (TV) do HIV pode ser definida como o episódio em que a 

criança é infectada pelo vírus, o que pode ocorrer tanto durante a gestação, trabalho de parto e 

parto, quanto durante a amamentação
(2)

. 

A maternidade no contexto do HIV/AIDS passou a ser um tema de interesse em 

estudos científicos, sobretudo da área da saúde, principalmente a partir da década de 1990, 

quando as mulheres passaram a ser duramente acometidas pelo vírus HIV, o que caracterizou 

uma nova fase epidemiológica da infecção denominada “feminização”. Como consequência 

da feminização, as taxas de transmissão vertical (TV) do vírus aumentaram e outro fenômeno, 

denominado de “infantilização do agravo” passou a compor o cenário epidemiológico da 

infecção
(3)

. 

Além dos aspectos biológicos, destacam-se as desigualdades de poder entre os gêneros 

e a confiança nos relacionamentos estáveis como fatores que contribuem para a maior 

vulnerabilidade feminina
(4)

. 
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Felizmente, esse modo de transmissão é passível de prevenção através de medidas 

profiláticas realizadas na assistência pré-natal, parto e puerpério de mulheres soropositivas, 

capazes de reduzir as chances do bebê se infectar de aproximadamente 30% para 2% ou 

menos. Dentre os principais fatores que contribuem para a redução da TV do HIV destaca-se 

a carga viral indetectável, alcançada com o tratamento adequado da gestante. Desta forma, a 

mulher já diagnosticada, adequadamente tratada e com carga viral indetectável pode ser 

conduzida como qualquer outra gestante
(2)

. 

A condição soropositiva para a mulher pode alterar de muitas formas a sua vivência de 

gestação e de maternidade. Em geral, a gravidez e a maternidade são fenômenos que por si só 

já favorecem grandes transformações na vida da mulher e, quando acontecem no contexto 

supracitado, preocupações inerentes à condição materna podem emergir, a saber: 

responsabilidade, compromisso, cuidados, planejamento familiar, expectativas futuras, projeto 

de vida, entre outros. Assim, percebe-se que a adaptação à maternidade para a mãe 

soropositiva a conduz a um mundo repleto de sentimentos e conflitos, que vão do campo 

objetivo ao subjetivo
(5)

. 

Nessa perspectiva, este estudo tem por objetivo compreender os sentimentos de 

mulheres que vivenciam a maternidade no contexto da infecção pelo HIV/AIDS.  Essa 

compreensão por sua vez, abre caminho para um cuidar em enfermagem direcionado as reais 

demandas da mulher nessa condição.  

  

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de abordagem descritiva e de natureza qualitativa. A opção por 

esse desenho se deu em função de permitir ao pesquisador captar o modo como os seres 

humanos pensam, agem e reagem diante de questões focalizadas, além de proporcionar o 

conhecimento da dinâmica e estrutura da situação sob estudo, do ponto de vista de quem a 

vivencia, possibilitando compreender fenômenos complexos e únicos.  Portanto, ajuda na 

percepção dos sentimentos, dos valores, das atitudes e dos temores das pessoas ao explicar 

suas ações diante de um problema ou situação
(6)

.  Através da análise qualitativa foi possível a 

compreensão de aspectos subjetivos que envolvem a experiência da maternidade no contexto 

da infecção pelo HIV.  

O estudo foi realizado no Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de 

Referência em Doenças Infectocontagiosas (CERDI), localizado no município de Montes 

Claros, Minas Gerais, Brasil. O CERDI é um serviço de referência regional para o 
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atendimento de pessoas que vivem com HIV/AIDS, incluindo crianças que são expostas 

verticalmente à infecção.  

Os sujeitos desta pesquisa foram as mães de crianças expostas ao vírus e em 

acompanhamento no referido serviço, que aceitaram participar do estudo mediante assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados foram coletados no 

período de setembro de 2016 a dezembro de 2017, por meio de entrevista semiestruturada, 

realizada na ocasião em que as mulheres aguardavam atendimento ambulatorial. Cada 

entrevista teve duração média de 25 minutos e foi gravada, com autorização prévia das 

participantes. O estudo utilizou o critério de saturação dos dados para definir o número de 

participantes. 

Os depoimentos coletados foram transcritos na íntegra e a técnica de análise de 

conteúdo qualitativa foi utilizada para a identificação de categorias que representassem os 

sentimentos maternos. 

Os passos fundamentais que compõem a análise de conteúdo são sintetizados em: pré-

análise, exploração do material, inferência e compreensão
(7)

. A pré-análise consiste em extrair 

os núcleos de registros obtidos durante leitura criteriosa e sucessiva, favorecendo uma 

ordenação do material pelo cumprimento das regras de exaustividade, homogeneidade e 

pertinência. A etapa de exploração é feita pelo recorte a partir da escolha das unidades de 

significado devidamente enumeradas, traçando, classificando, codificando e agregando o 

material em categorias ou temáticas de significação. E a última fase, inferência e 

compreensão, permite ir além da mensagem emitida, apreendendo a essencialidade da 

“fala”
(8)

. 

O presente estudo atende às diretrizes da Resolução nº466, de 12 de dezembro de 2012 

do Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovado pelo Parecer Nº 1.019.441 do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros. Após a obtenção do parecer de 

aprovação, as atividades de coleta de dados foram iniciadas. Foi garantido o sigilo e o 

anonimato das mães participantes e todas deram autorização através da assinatura do TCLE. 

A garantia de confidencialidade da identidade das participantes deu-se pelo anonimato, 

assegurado pelo pseudônimo de flores. 

 

RESULTADOS  

Características das participantes 
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O grupo estudado foi constituído por treze mulheres portadoras do vírus HIV, com 

idades entre 18 e 38 anos, cujos filhos ainda encontravam-se sob investigação da condição 

sorológica, na época da coleta de dados. 

Dez das mulheres entrevistadas acreditam que foram infectadas pela via sexual, sendo 

que cinco delas possuem parceiros soroconcordantes e quatro, parceiros sorodiscordantes.  

Duas participantes relataram não saber a provável forma de infecção. A outra 

entrevistada acredita ter sido infectada por meio de material contaminado e o parceiro atual 

não apresenta infecção pelo HIV.  

Em relação ao grau de escolaridade, três possuem o ensino médio completo, oito o 

ensino fundamental completo e duas, o ensino fundamental incompleto. Quanto à ocupação, 

oito mães não exercem atividade remunerada, uma é empregada doméstica, uma é auxiliar de 

produção, uma é saladeira, uma é trabalhadora rural e a outra é atendente. Outros dados do 

perfil das mães soropositivas encontra-se descritos no Quadro 1. 

 

Mães Idade 

(anos) 

Nº de 

filhos 

Tempo do 

diagnostico 

HIV 

Período do 

diagnóstico 

Profilaxia 

da TV na 

gestação e 

parto 

Profilaxia 

do Bebê 

Situação 

Conjugal  

Amarílis 19 01 09 meses Na gestação    Sim    Sim Amasiada 

Margarida 25 02 02 meses No parto    Não     Sim  Amasiada 

Jasmim 21 03 02 anos Pré-gestação    Sim     Sim  Amasiada 

Violeta  18 01 02 anos Pré-gestação     Sim     Sim  Amasiada 

Girassol 31 03  02 meses Após o parto    Sim     Não Amasiada 

Orquídea  20 02 01 ano Na gestação    Sim     Sim  Amasiada 

Azaléia  29 04 02 anos Pré-gestação     Sim     Sim  Amasiada 

Iris  35 03  04 anos Pré-gestação    Sim     Sim Amasiada 

Rosa 32 01 05 meses Na gestação    Sim     Sim  Amasiada 

Dália  27  02 1ano8meses Pré-gestação     Sim     Sim  Amasiada 

Hortência  31 05 14 anos Pré-gestação    Sim     Sim  Amasiada 

Mimosa  29 02 01 mês 19d No parto     Não     Sim  Solteira 

Tulipa  38 03 05 anos Pré-gestação     Sim     Sim  Casada  

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

Categorias temáticas 

             A análise das falas permitiu a construção das seguintes categorias temáticas: 

Descobrindo-se portadora do HIV; Confrontando o “ser portadora do HIV” com o “ser 

mãe” e Desenvolvendo estratégias de enfrentamento para a condição de ser mãe HIV 

positivo. 
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DISCUSSÃO 

Descobrindo-se portadora do HIV 

 

Essa categoria refere-se à compreensão dos sentimentos vivenciados pelas mulheres ao 

se descobrirem soropositivas. Demonstra o turbilhão de sentimentos vivenciados pelas 

mulheres diante da notícia de serem portadoras do HIV. Elas relataram sentimentos de 

desespero, susto, incredulidade, ódio e choque, por conta da descoberta súbita, sem nenhum 

preparo prévio. Esses significados podem ser exemplificados nos seguintes relatos: 

 

Foi um desespero [...] fiquei muito assustada! Veio muita coisa na minha cabeça, muita coisa 

mesmo! Eu quase endoidei! Amarílis 

 

Fiquei muito chocada, a primeira filha né!  Fiquei muito arrasada. Rosa  

 

Eu entrei em desespero... pensei que ia morrer. Hortência 

 

Esses sentimentos também foram descritos em estudo semelhante, realizado por 

Renesto, Falbo, Souza e Vasconcelos
(9)

 que reforça o momento do diagnóstico como o mais 

crítico e impactante, pois diversos sentimentos, perpassados pelo medo do desconhecido, 

afloram de forma conflituosa, levando a  uma experiência de grande intensidade emocional. 

Entrelaçados aos sentimentos expressos pelas falas das entrevistadas observou-se que 

a maior surpresa em relação ao diagnóstico está fortemente associada a uma baixa percepção 

do risco de transmissão da doença dessas mulheres que, equivocadamente, se sentiam seguras 

e protegidas da AIDS, por não se incluírem no estereótipo do grupo de risco, até hoje, 

erroneamente associado à infecção pelo HIV/AIDS. 

 

Foi um susto enorme! Nunca esperaria que fosse acontecer isso comigo! Margarida 

 

Foi um choque né, uma bomba! Não esperava que isso ia acontecer comigo, né! Sei lá, pensei 

que isso poderia acontecer com qualquer pessoa, menos comigo. Violeta 

 

 Assim, blindadas por um relacionamento estável, pautado na confiança no parceiro, 

jamais se imaginavam vivenciando tal situação, até serem surpreendidas pelo diagnóstico, o 
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que faz emergir o sentimento de traição, seguido pela raiva e revolta, demonstrados pelas 

seguintes falas:  

 

Ódio, ódio...só isso tenho até hoje. Mimosa 

 

Eu sempre tão honesta, desde o começo do nosso relacionamento! Foi assim dito: se você 

tiver pensando em trair, você fala e nós já nos separamos; a mesma coisa que ele falou para 

mim, só que não foi bem assim né, ele pisou na bola [...] A coisa que eu tinha mais medo na 

minha vida eu acabei caindo [...] Eu fiquei muito brava e com muita raiva, xinguei todos os 

nomes, a primeira reação minha foi essa, mas sofri demais. Girassol 

 

 A médica me perguntou se eu sabia de onde e tal, se eu tinha outros parceiros, eu falei que 

não, que tinha sido o primeiro, então, provavelmente, foi dele. Amarílis 

 

Diante do diagnóstico de uma doença estigmatizada e sem cura, como a aids,  a 

negação é um dos principais mecanismos de defesa psicológica utilizado pelas pessoas, que, 

nestas situações sofrem uma intensa desorganização do pensamento
(10)

, refletida pelos 

depoimentos a seguir:  

 

Eu não acreditava, [...] isso não tá certo, eu não acredito que estou com isso, foi trocado o 

exame, colocava mil e uma coisa [...] Eu nunca pensei, eu descobri eu tava com 19 anos, 

como que hoje uma moça de 19 anos vai descobrir que tem essa doença. Orquídea 

 

Eu não consegui falar nada, só chorava muito [...] Chorei até mãe conversou comigo, aí que 

amenizei, mas ainda tentei suicidar duas vezes. Jasmim 

 

Eu fiz três exames até que eu conformei que eu tava com HIV positivo. Orquídea 

 

No inicio eu quis morrer, tive muita vergonha... Eu era muito nova, na “flor da idade”. 

Hortência 

Percebeu-se que a negação marcou o momento da revelação diagnóstica das mulheres 

entrevistadas e, para algumas, como Margarida, a dificuldade de aceitação ainda se mantém. 
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É triste demais, mas (silêncio), estou aceitando aos poucos. Margarida 

 

O tratamento do HIV exige dos profissionais de saúde compromisso, responsabilidade 

e planejamento da assistência, de forma efetiva e organizada. O enfermeiro deve avaliar e 

planejar intervenções de acordo com a necessidade de cada paciente. Há importância da 

equipe multiprofissional na assistência à gestante com o HIV e a contribuição da enfermagem 

na educação em saúde, promoção do autocuidado e acompanhamento nas consultas de pré-

natal e puericultura
(11)

. 

 

Confrontando o “ser portadora do HIV” com o “ser mãe” 

 

             A referida categoria desvela os sentimentos de ambiguidade que incluem uma nova 

vertente.  Agora, a dúvida não é apenas entre o querer ou não ser mãe, mas sim, se o filho será 

saudável ou não.  

          Na vida da mulher, o desejo de ter um filho resulta da necessidade de sentir-se plena e 

completa, da vontade de experimentar a potência e produtividade do seu corpo. Ter filho, para 

muitas, significa a caracterização do ser mulher e, dentro de um contexto concreto de 

soropositividade, a realização desse desejo é temida. A partir daí, diferentes sentimentos 

negativos permeiam a realidade dessas mulheres 
(5)

. Esse novo significado atribuído à 

gestação também foi demonstrado neste estudo, conforme falas a seguir:  

 

Eu não queria ter o filho, quando eu descobri... Às vezes, teria sido bem mais fácil eu ter 

descoberto sem estar grávida! Amarílis  

 

Quando descobri, eu tava com sete meses de gestação e foi um choque, por que eu não queria 

isso. Não queria e também não aceitei que estava grávida. Orquídea 

 

Meu sonho era ter uma menina... depois de tudo isso veio ela [...] Não quero ter mais filhos. 

Jasmim 

 

Depois de 10 anos do primeiro filho veio ele... Foi até coisa de Deus se não eu nem ia 

descobrir. Mimosa 
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A ansiedade inicial que a mãe teve ao ter o seu diagnóstico de soropositividade se 

estende ao filho, havendo uma sobreposição de sentimentos desencadeados pela confirmação 

da gravidez e pela preocupação com a saúde dos filhos, principalmente em relação à 

transmissão vertical e ao prognóstico da doença 
(10)

.  

As mães soropositivas temem a transmissão vertical, o que causa um grande 

sofrimento emocional. A condição de ser mãe com HIV é encarada por essas mulheres como 

um desafio a mais no seu papel materno, pois os obstáculos a serem enfrentados são muito 

mais difíceis, haja vista que, além dos cuidados com sua saúde, há uma preocupação com a 

saúde do filho
(4). 

Nesse contexto, destaca-se a importância da atuação dos profissionais de saúde para 

além da competência técnica, uma vez que têm papel fundamental não somente no tratamento 

acompanhamento dessas mulheres como também no apoio emocional, que contribui para uma 

melhor aceitação do diagnóstico, motivação e melhor enfrentamento dos impactos e efeitos 

causados pelo diagnóstico positivo
(2)

, como podemos observar pela fala de Tulipa: 

 

 Quando descobri que estava grávida eu tava com quatro meses... No inicio fiquei muito 

preocupada por causa da doença... mas depois, com orientação médica fiquei mais tranquila. 

Tulipa  

 

A médica com quem faço acompanhamento, ela me ajudou muito conversou muito comigo, então foi 

tranquilo foi bem tranquilo durante a gravidez. Amarilis 

 

Assim, a doutora que está atendendo ele é ótima [...] Quando eu cheguei aqui eu me senti 

aconchegada [...] Girassol 

 

Diante desse cenário é considerável uma assistência humanizada com escuta das 

gestantes que vivem com HIV a fim de compreender o abstratismo das percepções, 

sentimentos e significados que estas trazem sobre suas vidas. A importância da construção do 

vínculo tendo como finalidade facilitar ao profissional de saúde uma comunicação eficaz, a 

realização de práticas de cuidado e promoção da qualidade de vida
(11)

. 

Além do impacto inicial da descoberta da gestação no contexto do HIV, o parto e o 

puerpério são também carregados de ansiedade e sentimentos de medo, angústia e culpa 

diante das expectativas do diagnóstico do filho, que poderá ou não ter contraído a infecção.  
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Ansiosa e com medo para saber logo se passou para ela alguma coisa, espero que não! 

Margarida 

 

[...]foi bastante turbulento o resguardo do neném, o povo fala que a gente se sente mais feliz, 

eu não senti tão feliz assim [...]Girassol 

 

A experiência da maternidade está fortemente enraizada em nossa cultura como um 

traço constitutivo da identidade feminina. A opção pela gestação é considerada uma das 

principais decisões reprodutivas que as mulheres tomam, diretamente influenciada, mesmo 

que em diferentes graus, por questões psicossociais e culturais. Portanto, em alguns casos, 

nem mesmo o fato de ser sabidamente soropositiva diminui o desejo da mulher de ser mãe
(12)

. 

O que pode ser evidenciado pelo trecho extraído da fala de Violeta:  

 

Como minha carga viral é baixa eu tinha condição de ter ele agora, e mais tarde eu não sei o 

que poderá acontecer... Mas eu quis ter meu filho, não com a intenção de passar doença 

nenhuma para ele, eu queria ter ele para eu cuidar dele hoje e mais tarde ele crescer e cuidar 

de mim. 

A representação da maternidade está também intimamente ligada ao ato de 

amamentar. A importância da amamentação está incorporada na sociedade, sendo comum a 

cobrança explícita desse ato quando alguém se torna mãe. A literatura revela que a 

amamentação é um componente indispensável ao papel materno e, quando dissociado, traz 

sentimento de mutilação do papel social de ser mãe
(13)

. A angústia quanto à impossibilidade 

de amamentar foi especialmente destacada nas falas a seguir: 

 

Foi muito triste pelo fato de ser a primeira filha, no hospital me deram um remédio para 

secar o leite e enfaixaram a minha mama. Rosa 

 

O que eu mais queria era amamentar, só que não podia... fiquei triste demais, já me 

passaram o leite artificial dentro do hospital e tá até hoje, procuro não pensar muito sobre 

isso.Margarida 

 

Diante da impossibilidade de amamentar, mesmo sabendo que é para preservar a saúde  

do bebê, percebeu-se que as mães sentem frustração e tristeza. Além disso, situações 

desagradáveis e constrangedoras podem ser vivenciadas perante as cobranças e especulações 



 
https://saude.convibra.org 

da sociedade, ocasionando desconforto diante da necessidade de manter o sigilo de sua 

identidade perante a possível discriminação do seu grupo social. 

 

Fiquei triste demais por que não pude dar o peito, é ruim demais ficar dando mamadeira, 

todo lugar que eu vou o povo pergunta, por que eu não dou ela o peito. Jasmim 

 

 Desenvolvendo estratégias de enfrentamento para a condição de ser mãe HIV positivo 

 

A esperança precisa ser mantida num contexto de incertezas, uma vez que a 

constatação da soronegatividade do filho ocorrerá apenas no seu segundo ano de vida. A 

gestação é apenas a primeira fase desta espera, e assumir com fidelidade e intensidade o 

significado de mãe protetora permite a superação do desânimo e das incertezas. Elas colocam 

a maternidade em primeiro plano e a sua própria contaminação em segundo. Munidas do 

amor maternal, tentam acreditar no futuro e ter esperança 
(10)

. Sentimentos de esperança em 

relação ao futuro, necessidade de cuidar e proteger o filho e as expectativas para o futuro 

também foram identificados nesse estudo. 

 

Espero que ela não tenha, mas eu vou procurar tratar, vou atrás das consultas, faço 

acompanhamento na minha cidade também com a enfermeira e a pediatra. Margarida 

 

Penso em cuidar muito dele, eu pego com Deus para ele não ter nada, pensar assim, que ele 

não vai ter nada, vai ser uma criança saudável. Violeta 

 

Eu espero que não dê nada, fiz o tratamento desde o início e vou continuar fazendo. O outro 

nasceu sadio e esse será também sadio.  Dália 

 

Eu penso em criar meu filho, estudar [...] ele ser alguém, minha vontade é de ele ser um 

médico e descobrir a cura do HIV. Violeta 

 

A religião também significa uma estratégia de suporte social e emocional por 

proporcionar esperança e coragem no enfrentamento dos problemas. Assim, as crenças 

religiosas tornam-se uma fortaleza para estas mulheres, uma forma de alívio na angústia 
(10)

.  
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O Clamor pelo apoio divino ao filho está muito presente na fala destas mulheres, como 

podemos observar pelos trechos das falas abaixo: 

 

Ansiosa, e com medo... Se Deus quiser ela não vai ter nada (choro). Jasmim 

 

Tranquila e um pouco preocupada, com medo de ter transmitido alguma coisa para ele, eu tenho confiança 

e fé em Deus [...] Azaléia 

 

Um pouco ansiosa, pra saber o resultado, se tá bem ou não [...] ela nunca ficou gripada, nem doente, ela é 

bem forte e saudável e acredito em Deus. Iris 

 

Erguer a cabeça e viver...vai ser difícil...Deus foi muito fiel comigo, não vai ser agora que ele vai me 

desamparar. Mimosa 

 

Eu quero ver ela crescer ...Deus é quem sabe, vou fazer a minha parte, aí Deus me ajuda. 

Rosa 

As práticas religiosas estão, assim, presentes no enfrentamento da soropositividade 

para o HIV e auxiliam o indivíduo a manter o equilíbrio e a esperança de um dia alcançar a 

cura. A busca da religiosidade acarreta crescimento psicológico e espiritual, sobretudo, por 

melhorar a qualidade de vida e a resolução de problemas emocionais, proporcionando 

sentimentos de conforto e alívio do medo da morte
(10)

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca pela compreensão dos sentimentos de mães portadoras de HIV/AIDS, 

percebeu-se que a experiência da maternidade em conjunto com a soropositividade apareceu 

como fonte de ansiedade, culpa, esperança, fé, desespero, tristeza dúvidas e temores bastante 

intensos, que se misturam aos sentimentos presentes no próprio processo de maternidade. 

A principal preocupação informada pelas mães foi em transmitir o vírus para seu filho. 

Para evitar esse desfecho elas aderem às medidas profiláticas prescritas, inclusive a 

abstinência da amamentação o que lhe causa sofrimento e frustração.  As mães relatam 

enfrentar situações conflitantes geradas pelas cobranças sociais, o que as deixa 

emocionalmente fragilizadas. 
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Percebeu-se que as expectativas para o futuro são positivas e aparecem sempre 

apoiadas na espiritualidade usada pelas mães como estratégia de enfrentamento ou refúgio 

para conseguirem conviver com a doença. Assim, as crenças religiosas tornam-se uma forma 

de alívio da angústia. 

Ao desvelar tais percepções, acredita-se que o papel do profissional de saúde é de 

extrema importância e pode ser um diferencial na vida dessas mulheres, se conduzido de 

forma acolhedora e sensível, contribuindo, dessa forma, para o estabelecimento de um vínculo 

com a paciente, que valorize não somente a parte educativa, os esclarecimentos de dúvidas 

acerca da doença e tratamento, mas principalmente a escuta ativa por parte do profissional, 

além do apoio mútuo. Ouvir os sentimentos das mulheres soropositivas é, sem dúvida, a 

melhor estratégia que o profissional de saúde, inclusive o enfermeiro, pode utilizar para 

compreendê-las e ajudá-las a enfrentar a situação em que se encontram, visando ao bem-estar 

materno e infantil. 
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