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1. RESUMO 

Baseado em artigos científicos publicados nos últimos 13 anos sobre casais 

sorodiscordantes, observamos além da falta de informação de como estes casais 

devem agir em relação a maternidade/paternidade, os trabalhos apontam vários 

obstáculos, gerando inseguranças e dúvidas quanto  a possibilidade de uma 

gestação sem risco ao feto.  

Abstract: Based on scientific articles published in the last 13 years on serodiscordant 

couples, in addition to the observed lack of information how these couples should act 

towards maternity / paternity, several studies point obstacles, creating insecurities 

and doubts about the possibility of a pregnancy without risk the fetus. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) apresenta rápida mutação e ainda não 

tem cura, milhões de pessoas vivem com o esse tipo de vírus e são tratadas com 

terapias anti-retrovirais quando não apresentam resistência ao mesmo (Vigilância 

Epidemiológica, 2005). 

As mulheres soro positivas que desejam ser mães, são as que mais sofrem com 

essa condição, devido a possibilidade de seus filhos contraírem o vírus do HIV, 

assim recorrendo à adoção por falta de métodos no Brasil (OLIVEIRA et al, 2012).  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é revisar na literatura métodos seguros de gravidez para 

mulheres portadoras de HIV. 

4. METODOLOGIA  

Foram utilizados as bases de dados científicos tais como: Scielo, Bireme, medine 

entre outros, no período de 2000 a 2013, com as seguintes palavras-chaves HIV, 

lavagem de esperma, mulheres portadoras de HIV, casais sorodiscordantes.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O Vírus da Imunodeficiência Humana(HIV) é um retro-vírus que possui uma capa de 

proteínas(p24 e p17) que protege o seu material genético, possui enzimas 

associadas à ele(transcriptase reversa, integrase e protease) e apresenta duas 

glicoproteínas presentes no envelope viral que são as responsáveis pela infecção 



das células, que são a gp120 e a gp40. O HIV sofre intensas mutações, por isso é 

incurável e existe grande capacidade de seus portadores apresentarem resistência 

aos medicamentos anti-retrovirais, assim implicando no seu tratamento (Vigilância 

Epidemiológica, 2005). O HIV necessita infectar células humanas para poder se 

multiplicar (UNIDADE II-INFECÇÃO PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA 

HUMANA(HIV):ASPECTOS GERAIS, 2005). Após a exposição do HIV a gp120 se 

liga a células que apresentam receptores CD4 em sua membrana, como ocorre nos 

linfócitos T que possuem grandes concentrções dessas moléculas CD4, logo, eles 

são as células-alvo do HIV. O HIV tem afinidade por mucosas onde sua maior 

incidência é na via vaginal e retal.  

Hoje em dia o HIV em  mulheres não se limita apenas às garotas de programas e 

mulheres de baixo nível socioeconômico e analfabetas. Atualmente muitas mulheres 

com alto poder aquisitivo, com nível superior completo e de diferentes àreas de 

trabalho são soropositivas para o HIV, e devido a falta de informção, algumas por 

meio de drogas injetáveis, outras por achar que só é transmitível em casais 

homossexuais, pelo sexo anal. Geralmente a transmissão se da pelo parceiro e 

existe outras mulheres que sabem da soropositividade do parceiro, mas prefere não 

se prevenir para não chatea-lo (SANTOS et al, 2002). Estudos relatam que a maioria 

das mulheres soropositivas gostariam de ter filhos, porém o medo destas mulheres 

serem rejeitadas pela sociedade e não receberem os seus devidos tratamentos, 

tornam esse sonho cada vez mais impossível, contudo outras acreditam que a 

maternidade será um grande motivo para continuarem sua luta pela vida (SANTOS 

et al, 2002).  

O grande sonho das mulheres soropositivas, é se tornarem mãe, porém o fato de 

serem portadoras do vírus do HIV faz com que esse sonho não se realize. O método 

alternativo na visão delas é optar por uma adoção ou não se tornarem mães. Um 

outro conflito é o preconceito em adotar por serem portadoras do HIV (SUNDERAM 

et al, 2008). Na Europa,  eles oferecem procedimentos para a reprodução humana 

assistida em mulheres soropositivas (SUNDERAM et al, 2008).  

O método mais difundido para casais soro discordantes é a dupla lavagem de 

esperma (sperm-washing), método utilizado quando o marido é soro positivo e a 

parceira é livre de contaminação (SUNDERAM et al, 2008).   

No Brasil, o difícil acesso da mulher soro-positiva, a serviços especializados, 

públicos ou privados, de reprodução humana assistida, dificulta ou posterga e, muito 



o sonho de ser mãe, pois além de não querer pôr em risco a saúde do futuro bebe, 

os portadores não desejam que seus filhos passem pelos mesmos preconceitos e 

dificuldades vividas por portadores do HIV. As mulheres que apresentam uma vida 

financeira favorável tem chances maiores e melhores de achar um método mais 

seguro de obtenção de oocitos por técnicas de Reprodução humana fora do Brasil, 

onde equipes treinadas e especializadas ajudam casais sorodiscordantes a 

realizarem seus sonhos com segurança (SUNDERAM et al, 2008).   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao longo desse estudo foi possível observar que no Brasil não existe esse método 

para viabilizar a gestação sem qualquer tipo de risco de transmissão materno-fetal 

em mulheres soropositivas, logo o estudo do mesmo seria um meio de tornar o 

método viável para essas mulheres com o vírus da imunodeficiência humana (HIV). 
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