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RESUMO
Objetivo: Estimar a prevalência e identificar os fatores associados ao desejo reprodutivo
entre as mulheres vivendo com HIV/aids. Método: Estudo de corte transversal com 274
mulheres entre 18 e 49 anos vivendo com HIV/aids, destas 110 viviam com parceiros
sorodiscordantes, atendidas nos Serviços de Referência da rede SUS e nas Organizações
Não Governamentais que prestam assistência a pessoas que vivem com HIV no estado
de Goiás, no período de setembro de 2015 a agosto de 2016. Realizado entrevista facea-face com roteiro pré-estruturado. Prevalências de desejo reprodutivo foram estimadas
com intervalo de confiança de 95% (95.0% IC). Regressão de Poisson foi utilizada para
analisar os fatores associados ao desejo reprodutivo. Resultados: A prevalência de
desejo reprodutivo entre as mulheres na amostra investigada foi de 25,9% (IC 95%:
21,1-31,4) e associado à idade inferior a 30 anos (IC 95%: 1,63-5,17), cor da pele negra
(IC 95%: 1,16-4,49), desejo reprodutivo pelo parceiro (IC 95%: 3,47-16,42), não
possuir filhos (IC 95%: 1,30-3,50), história de aborto (IC 95%: 1,01-2,72) e carga viral
indetectável (IC 95%: 1,02-3,63). Entre as mulheres com parceiros sorodiscordantes a
prevalência foi de 32,7% (IC 95%: 24,7-42,0) e os fatores associados foram a idade <
30 anos (IC 95%: 1,92-9,61), tempo de relacionamento < 2 anos (IC 95%: 1,01-4,99),
desejo reprodutivo pelo parceiro (IC 95%: 2,59-29,41) e ausência de filhos (IC 95%:
1,10-7,17). Conclusão: Os estudos apontaram a prevalência de 25,9% de desejo
reprodutivo entre as mulheres portadoras de HIV/aids no estado de Goiás, tendo como
fatores associados à idade inferior a 30 anos, cor da pele negra, desejo reprodutivo pelo
parceiro, não possuir filhos, história de aborto e carga viral indetectável. Entre as
mulheres com HIV/aids com parceiros sorodiscordantes a prevalência do desejo
reprodutivo foi de 32,7%, tendo com fatores preditores ao desejo reprodutivo idade < 30

anos, desejo reprodutivo pelo parceiro, tempo de relacionamento < 2 anos e ausência de
filhos.
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