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Resumo 
 

 O vírus HIV/AIDS é um tema prevalente em nossa sociedade, embora ainda se 

notifiquem mais casos em indivíduos do sexo masculino, o crescimento da epidemia é muito 

maior entre mulheres (SANTOS, N. J. et al., 2002). Kreitchman e Silveira (2009) falam que 

essa mudança no perfil da epidemia estabeleceu o surgimento dos casos entre crianças com a 

infecção do HIV, que podem ser contaminadas de mãe para filho, durante a gestação, o parto 

ou a lactação através da transmissão vertical.  Entender, portanto, como essa intercorrência 

deve alterar a normalidade do desenvolvimento de uma gestação é uma questão relevante. 

Quanto à metodologia foi feito um estudo de campo que, de acordo com Gil (2009), tende a 

utilizar muito mais técnicas de observação do que interrogação, diz, também, que nesse 

estudo o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, enfatizando a 

importância do pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a situação de 

estudo. À luz disso, foram sujeitos do estudo um grupo formado por gestantes com 

diagnóstico de HIV/AIDS situado na cidade Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no período de 

abril e maio de 2011. Foram realizadas três visitas com o objetivo principal de verificar as 

expectativas de gestantes com o vírus HIV/AIDS, conhecendo e compreendendo quais são 

suas preocupações centrais diante do risco de gerar um filho soropositivo. Também objetivou 

caracterizar o grupo em seu contexto social; observar se há relação entre a ocorrência da 

gravidez e o contexto socioeconômico; analisar se há importância de uma rede de apoio 

familiar e de amigos durante esse momento de crise e identificar se as expectativas dessas 

gestantes soropositivas geram novas condutas referentes aos cuidados consigo mesma e com o 

seu bebê. 
 Através da análise das participantes do grupo, pudemos conhecer quais eram as 

expectativas de gestantes que contraíram o vírus HIV, percebendo que todas demonstravam 
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muita preocupação quanto a como conciliar o processo gestacional e a administração dos 

cuidados com a doença, sendo o maior temor a transmissão do vírus ao filho. Iniciaremos, à 

luz das teorias de fenômenos grupais, nosso entendimento do processo dos grupos 

observados. Julgamos interessante a compreensão do setting do grupo que segundo Zimerman 

(2000) deve se constituir como um grupo que possui suas próprias leis e mecanismos, e que 

seus integrantes estão envolvidos através de uma tarefa e de um objetivo comuns. 

Achamos importante ressaltar que no primeiro encontro observado há uma transição 

entre as experiências de suposto básico e grupo de trabalho que é fundamental para que o 

grupo evolua de forma saudável, buscando o crescimento por meio da elaboração das 

frustrações e angústias (GRINBERG, 1973). Já no segundo e terceiro encontros, achamos que 

o grupo, por ter expressado menos seus sentimentos de modo a parecer muito descritivo, 

operou, em sua maior parte, por meio da angústia latente, que Pagès (1982) denomina como 

uma indefinição sentimental. Porém, oscilam para angústia como emoção, caracterizada pela 

recusa de seus sentimentos, mas que por vezes, deixam de ser latentes, vindo a consciência. 

Outra questão que ficou clara é o estabelecimento de alguns papeis, que no nosso 

entendimento, merecem destaque. Na primeira observação, uma das participantes manteve, 

em nós, o olhar fixo, além de permanecer com os braços cruzados e, após conseguir 

manifestar seus sentimentos, demonstrou uma mudança de comportamento. À luz de 

Zimerman (2000) essa participante manifestou o papel de porta voz, pois expressou os 

sentimentos latentes do grupo, não só pela fala, mas principalmente pela linguagem 

extraverbal que demonstrou. 

Assim como no início dos encontros tínhamos expectativas com aquele grupo e como 

ele iria acontecer, ao final de cada um deles, também tivemos diferentes experiências. Na 

primeira vez, saímos com uma sensação de pertencer àquele grupo por poder entender melhor 

o que se passava com aquelas participantes, causando em nós sentimentos bons por estar ali e 

poder compreender suas angústias e expectativas. Já nas duas seguintes, por nos parecerem 

muito descritivos e pouco vividos, suscitou angústia e decepção, pois esperávamos ouvir 

certos assuntos que não ocorreram. Isso certamente aconteceu, por estarmos contaminadas 

pelo que, na nossa visão, foi um bom primeiro encontro. Ao pensar esse trabalho, nos 

questionamos o porquê da expressão desses sentimentos paradoxais e concluímos que cada 

grupo manifesta aquilo que pode e, no momento que lhe convier. Entendemos que isso não é 

necessariamente ruim, de maneira que o processo grupal depende da subjetividade de todos os 

membros do grupo e que, a evolução de cada grupo, está essencialmente ligada a isso.    



 

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

A partir dessas observações pudemos perceber que, de fato, fazer parte de um grupo de 

apoio é essencial para que se fortaleça a necessidade de cuidados, gerando assim um 

importante vínculo mãe-bebê. Vê-se, com isso, que novas condutas são desenvolvidas de 

modo que não exista a transmissão vertical.  

Em suma, vemos que quanto maior a adesão ao tratamento, menores são as taxas 

de transmissão. A grupoterapia vem a auxiliar no processo de aceitação da doença, permitindo 

que, além de tomar conhecimento de informações a respeito do vírus e seu tratamento, 

funcione como continente da grande angústia de ver-se grávida e portadora do HIV. Por si só, 

a gravidez já é uma mudança significativa na vida de uma mulher, e – no caso do grupo 

observado - ainda, se precisa aceitar a condição de futura mãe soropositiva. O grupo favorece, 

então, a aceitação e elaboração desse quadro, ajudando essas mulheres nesse novo desafio.  
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