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Resumo - O estudo objetiva descrever o processo de descoberta da 
soropositividade pelo companheiro (a) com sorologia negativa e Caracterizar o 
perfil sócio-demográfico dos casais sorodiferente. A pesquisa é do tipo 
exploratório-descritivo, realizado no período de outubro a dezembro de 2003, 
no Ambulatório de DST do Centro de Especialidades Médicas-CEM e no 
Centro de Convivência Madre Rosa Gattorno, compreendendo seis casais 
heterossexuais sorodiferente para o HIV. Para coleta de dados foi utilizado um 
formulário, além de uma entrevista semi-estruturada. Os dados revelam que 
quatro pessoas portadoras de HIV, descobriu sua sorologia para o HIV antes 
de sua atual união conjugal. Os sujeitos com sorologia negativa (04- quatro) 
iniciaram a união conjugal sabendo sobre a soropositividade do parceiro. Estes 
casais necessitam de uma atenção e apoio multiprofissional, além da rede 
assistencial, familiar e comunitário; para que os mesmos possam planejar suas 
vidas sexuais, reprodutivas, amorosas e sociais de forma cidadã, solidarista e 
humanizada. 
Palavras chave – Sorodiferença; HIV; Casais; Heterossexual. 
 
Discovery of sero-positivity by sero-different coup les for HIV  
Abstract  -  To describe the discovery process of sero-positivity by the partner 
with negative serology and to characterize the social demographic profile of 
sero-different couples. The study is of an exploratory-descriptive type, carried 
out in the period from October to December 2003, in the STD Out-Patient Unit 
of the Medical Specialty Center and in the Mother Rosa Gattorno Community 
Center, comprising six heterosexual couples sero-different to HIV. For the 
collection of data a form was used, as well as a semi-structured interview. The 
data reveal that four people suffering from HIV, in other words, the majority, 
discovered their serology for HIV before their current conjugal union. The 
people with negative serology (04 – four) began their conjugal union knowing 
about the partner’s sero-positivity. These couples need multi-professional care 
and support, as well as a family and community assistance network; so that 
they can plan their sexual, reproductive, love and social lives in a way based on 
citizenship, solidarity and humanity. 
Keywords -  Sero-difference; HIV; Couples; Heterosexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 
 
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida-AIDS foi descrita, inicialmente, em 
1981 depois da ocorrência de vários casos de pneumonia por Pneumocystis 
carinii e Sarcoma de Kaposi em homens jovens que moravam em Nova York, 
São Francisco e Califórnia nos Estados Unidos da América-EUA. 1 

No percurso da pandemia, a AIDS deixou de ser apenas uma doença fatal 
e passou a ser um problema grave de Saúde Pública, desde o início deste 
século, em todo o mundo. No início, a AIDS era tida como a doença da 
promiscuidade. Nos primeiros anos da década de 1980, a infecção ocorria 
predominantemente entre homens homossexuais e bissexuais, profissionais do 
sexo e de Usuários de Drogas Injetáveis-UDI. Em duas décadas o perfil da 
população acometida pela AIDS no Brasil se modificou, atualmente, a 
transmissão heterossexual é a principal forma de contaminação entre 
mulheres, em idade fértil. Dentro desta população, as mulheres que são 
casadas ou que tenham um único parceiro sexual são as mais vulneráveis. A 
AIDS adotou focos de disseminação em todos os continentes, sendo que no 
Brasil sofreu uma mudança em seu perfil epidemiológico, caracterizando-se 
atualmente pela pauperização, feminilização, interiorização e juvenilização.  

Neste contexto as estatísticas do Ministério da Saúde do Brasil, mostram 
uma crescente expansão na transmissão do Vírus da Imunodeficiência 
Humana-HIV entre casais heterossexuais, com vida sexual ativa. Outro dado 
importante nestas estatísticas é a presença de casais em que somente um 
parceiro apresenta soropositividade para o HIV; casais estes denominados de 
sorodiferente ou sorodiscordante. Em relação a esta denominação, opta-se 
pela terminologia de sorodiferente, pois “[...] quando falamos em 
sorodiscordante parece estar implicitada a idéia de conflito, de discordância, de 
dificuldade. Por que não falarmos em sorodiferença? Ou seja, é mais fácil 
lidarmos com a diferença do que com a discordância”. 2 

Poucos estudos têm se dedicado a investigar a prática sexual entre casais 
sorodiferente, as aspirações relacionadas ao crescimento familiar e, 
principalmente, o que concerne à descoberta da soropositividade.  

Em relação à descoberta da soropositividade a Associação Brasileira 
Interdisciplinar de AIDS-ABIA ressalta que casais sorodiferente formados pré-
diagnóstico, a principal dificuldade é que a revelação do diagnóstico cause 
estresse, ansiedade e depressão relacionados ao medo e a rejeição. Já em 
casais sorodiferente pós-diagnóstico, a revelação do diagnóstico também 
causa medo da rejeição, contudo esse enfrentamento está livre de outro 
sentimento conflitivo. 3 

Estudo realizado mostra as dificuldades que os casais sorodiferente têm, 
em enfrentar a sorologia positiva. A vergonha e a culpa bem explícitas 
retratadas em alguns depoimentos: “Temos vergonha de dizer que nosso filho 
ou marido tem esse problema, temos dificuldade de estar lidando com isso”. 
“Eu não sei como lidar com a culpa que eu tenho, porque as pessoas olham 
para mim e falam o que eu estou fazendo com ele, que eu estou colocando ele 
em risco. Que se eu o amasse não fazia isso”. 2 

Tal situação nos motivou a desenvolver esta pesquisa, que oferece tanto 
para os profissionais da saúde, quanto aos casais, subsídios para o 
planejamento de uma assistência integral e autocuidado que envolva a 
prevenção da doença, a educação em saúde, a prática sexual e a possibilidade 



da natalidade; além de estimular a prevenção da não soroconversão do/a 
parceiro/a. 

Viver a soropositividade de forma integral e com qualidade de vida tem 
sido uma conquista dos sujeitos soropositivas e profissionais de saúde 
dedicados aos direitos humanos e à saúde. A reflexão sobre os direitos sexuais 
e reprodutivos do portador do HIV precisa ser abertamente incentivada nos 
serviços especializados. Caso contrário, enquanto se mantiver as controvérsias 
nas clínicas especializadas, hospitais e Centros de Saúde, a prevenção da 
doença e a qualidade de vida dos casais sorodiferente e seus familiares 
estarão prejudicadas. 

Com isto, esta pesquisa foi realizada com o intuito de descrever o 
processo de descoberta da soropositividade pelo portador de HIV e pelo/a 
companheiro/a com sorologia negativa e caracterizar o perfil sócio-demográfico 
dos casais sorodiferente. 
 
Sujeitos e Método 
 
O estudo é do tipo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, realizado 
no período de outubro a dezembro de 2003, no Ambulatório de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis-DST do Centro de Especialidades Médicas-CEM 
e no Centro de Convivência Madre Rosa Gattorno (acolhe os portadores de 
HIV oriundos de outros municípios e estados), e no lar de alguns casais que 
permitiram as visitas no município de Sobral – Ceará – Brasil. 

O estudo compreende seis casais heterossexuais sorodiferente para o 
HIV, residentes no Município de Sobral - Ceará, que são assistidos pelo 
Ambulatório de DST e pelo Centro de Convivência. Para coleta de dados 
acerca do perfil sócio-demográfico dos casais foi utilizado um formulário e a 
entrevista semi-estruturada para os dados acerca da descoberta da 
soropositividade. 

Os dados estão analisados a partir de categorias. Minayo sugere a 
utilização de categorias para o estabelecimento de classificações. A autora 
completa afirmando, que trabalhar com categorias significa “agrupar elementos, 
idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. 
Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado em qualquer 
tipo de análise em pesquisa qualitativa”. Minayo encerra, referindo que as 
categorias “podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo, na fase 
exploratória da pesquisa, ou a partir da coleta de dados”. 4 

A pesquisa foi realizada conforme a Resolução N° 19 6/1996 do Conselho 
Nacional de Saúde, onde foram respeitados os Princípios Éticos e Legais. 5 

Ressalta-se que esta pesquisa teve seu protocolo de pesquisa, 
inicialmente aprovado pela Comissão Científica da Secretaria da Saúde e Ação 
Social do Município de Sobral - CE e, em seguida, aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Vale do Acaraú-UVA. 
 
Resultados e Discussão 
 
Perfil dos casais. Os casais apresentam o seguinte perfil: 

• Portadores de HIV – idades variando de 25 a 44 anos, quatro do sexo 
masculino. Escolaridade variando de um a onze anos de estudo, 
sendo que um é analfabeto. 



• Não Portadores – idades variando de 19 a 39 anos, sendo quatro do 
sexo feminino. Escolaridade de quatro a sete anos de estudo. 

• Tempo de União Conjugal – varia de seis meses a dezoito anos. 
• Renda Familiar – variando de um a quatro salários mínimos. 

 
Os sujeitos do estudo são adultos jovens, com pouca escolaridade e baixa 

renda. A pouca ou nenhuma escolaridade pode contribuir com a não aquisição 
práticas preventivas. Quanto à renda, Ximenes Neto e Queiroz afirmam que 
quando esta é menor ou igual a um salário mínimo não satisfaz todas as 
necessidades básicas de uma família, como alimentação, higiene e cuidados 
com seus filhos, podendo trazer diversos prejuízos. 6 

Os dados sobre renda mostram a tendência do Brasil, que é a migração 
da incidência de novos casos de AIDS para as comunidades de baixa renda, 
ou seja, ocorrendo uma pauperização da epidemia no país. 7 

 
A descoberta da soropositividade pelos casais sorodiferente 
a) A descoberta da soropositividade pelo portador de HIV 
Eu descobri através do meu marido que ele fez o exame, aí depois [...]. Que 
faleceu foi que a gente veio descobrir que ele era soropositivo, aí depois eu fui 
fazer o meu aí deu positivo [...] (MULHER, 30 ANOS, CASAL N° 1).  

 
Foi intermédio de uma doença que eu tive uns nódulos, na coxa esquerda, e 
muitas dores, sentindo muitas dores e aí eu fui ao hospital [...]. Chegando lá no 
hospital aí coletaram, amostra de sangue não é! Para fazer exame não é! 
Quando cheio de dúvida perguntando qual era o meu passado e eu falei, relatei 
tudo para eles do meu passado, com quem eu tinha vivido com quem eu tinha 
convivido não é! Muitas mulheres [...]. Sem uma proteção, sem usar 
preservativo e aí fiquei internado no hospital com uma semana após a doutora 
chegou e me deu a notícia que eu o meu exame tinha dado positivo [...] 
(HOMEM, 30 ANOS, CASAL N° 2). 

 
[...] Eu trabalhando e sentindo aquele peso nas pernas e dia estava mais ruim 
[...]. E trabalhando mesmo à força aí eu vi que não tinha condições, nunca tinha 
andado em mãos de médico. [...] não estava comendo, tinha um negócio 
prendendo minha garganta, tinha vontade de comer, mas não comia de jeito 
nenhum [...]. Foi em 1999 inclusive comecei sentir no mês de dezembro, passei 
o Natal doente só fazendo exame, depois fui fazer o exame dos bacilos, aí [...]. 
O médico me deu um atestado de 15 dias [...]. Muito experiente que é o 
médico, ele me olhou e disse rapaz você vai ter que fazer esse exame. Que 
exame é esse doutor? – HIV [...]. Aí no dia eu cheguei doidinho, perturbadinho. 
[...] um primo meu disse: [...] O doutor [...] telefonou [...] que é para tu ir hoje 
sem falta para comparecer lá que ele quer falar contigo. Então é ela mesma aí 
[a AIDS] vim comecei a tomar o remédio quando ele me falou aí veio nova vida 
e pronto. Já no ano de 2000 [...] (HOMEM, 44 ANOS, CASAL N° 3). 

 
Bom como eu sou hemofílico, a cada dois ou três meses eu fazia sorologia 
completa para todas as doenças porque eu tomava fator VIII, crio precipitado 
quase todo dia. Então devido a isso eu fazia muitos exames de sangue o 
tempo todo, assim que eu contraí o HIV foi descoberto [...] (HOMEM, 29 ANOS, 
CASAL N° 4). 



Eu descobri através de uma alergia que eu vinha tendo na pele, umas mancha 
[manchas] aqui assim e na parte do couro cabeludo não é! Às vezes tinha 
vergonha porque as mulheres ficavam olhando muito [...] Aí nada de resolver 
remédio por cima de remédio aí o médico foi e chego [chegou] num dia e disse 
vamos fazer o exame do HIV para vê [ver] se você tem. Aí nós fizemos no 
primeiro exame ele não falou nada aí no segundo ele tornou a fazer aí quando 
foi no segundo ele me avisou. Ele foi e falou você está assim e assim [...]. Esse 
exame se não me engano acho que eu fiz ele não sei se foi em noventa e oito 
[1998]. Foi em Brasília, eu morava lá [...] (HOMEM, 25 ANOS, CASAL N° 5). 

 
Quando eu tava [estava] grávida de três meses... Do meu esposo [...]. Bom, 
como ele se contaminou não sei não é! Mas quando ele faleceu constatou no 
laudo médico que ele tava [estava] com sete anos já que tinha a doença aí 
quando eu tava [estava] grávida de três meses dele, que ele foi meu primeiro 
homem não é! Aí o medico pediu uma prevenção eu fiz aí ele falou que tava 
[estava] com condiloma ai pediu com urgência o teste de HIV aí na mesma 
semana que eu fiz a prevenção eu fiz o exame. Aí, com um mês me chamaram 
para eu receber o resultado foi o dia vinte e nove de agosto aí eu vim receber, 
o VDRL deu negativo e o HIV tinha dado positivo. Isso foi em [...] 2000 [...] 
(MULHER, 22 ANOS, CASAL N° 6). 

 
Os discursos apresentados revelam que quatro dos sujeitos portadores de 

HIV descobriram sua soropositividade antes da atual união conjugal; destes, 
duas viúvas relatam que se contaminaram através do ex-marido; um devido à 
hemofilia, pela transfusão de fator VIII contaminado e um da prática de 
multiparceria. Dois referem ter se contaminado durante a atual união conjugal, 
por parceiras extraconjugais. 

Nota-se que há desinformação sobre a doença e suas formas de 
transmissão e prevenção. A baixa escolaridade e renda familiar também 
contribuem para o quadro analisado. Reformamos que a prática da 
promiscuidade revelada nos discursos aumenta os riscos de contaminação 
pelo vírus, principalmente, quando não se usa nenhuma proteção, a exemplo 
do preservativo. 

Pois, a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis-DST baseia-
se na redução dos comportamentos de alto risco, pela educação direcionada à 
mudança de atitude. Os comportamentos preocupantes, de risco, incluem os 
parceiros sexuais múltiplos e os casais, além de práticas inseguras. 3 

Rachid e Schechter afirmam que a transmissão do HIV “[...] ocorre 
durante as relações sexuais, por meio da inoculação de sangue e derivados [...] 
A transmissão nas relações sexuais é bidirecional, tanto nas relações 
heterossexuais como nas homossexuais. O risco de transmissão aumenta com 
a prática do intercurso anal, na presença de úlceras genitais [...] e na presença 
de doenças sexualmente transmissíveis”. Outro fator importante é a hemofilia. 
Sabe-se que no início da epidemia, sangue e hemoderivados eram 
responsáveis por parcela significativa da transmissão do HIV. A partir de 1985, 
com o desenvolvimento dos testes anti-HIV para triagem em bancos de 
sangue, vem havendo diminuição progressiva desta categoria de transmissão. 8 

Desde 1995, segundo Damião, a transmissão por transfusão de sangue 
contaminado no Brasil, vem decrescendo significativamente em todas as faixas 



populacionais, pois, a partir deste período, todo sangue utilizado para 
transfusão sangüínea passou a ser testado. 9 

Segundo o Ministério da Saúde Brasileiro, estudos mostram uma redução 
praticamente de 100% dos casos de transfusão sangüínea e hemoderivados, 
graças ao controle rigoroso do material nos hemocentros. 7 

 
b) A descoberta que o parceiro é portador de HIV 
 
Através dos meus pais. Ela era soropositiva aí minha mãe me falou que ela era 
soropositiva e pediu segredo [...]. Foi assim: Ela é irmã adotiva de meu pai 
entendeu? Aí quando ela soube, ela era casada e o marido dela morreu. Ela 
soube, ela fez o exame e soube que era soropositiva [...] (HOMEM, 25 ANOS, 
CASAL N° 1).  

 
Antes disso eu ouvia boatos, o pessoal falava não é! Aí perguntei para ele aí 
ele falou que depois falava sobre isso [...] Recebi um papelzinho que ele me 
deu aí eu li [...] Um papel falando como pegava a AIDS e como não se pegava. 
Também não tive preconceito com ele [...] Eu fiquei assim porque as pessoas 
têm preconceito e eu fiquei até com medo, assim das pessoas dizerem que eu 
tava [estava], que eu tinha pegado, mas não [...] (MULHER, 20 ANOS, CASAL 
N° 2).  

 
Foi descoberto através porque ele adoeceu e nem eu sabia não é! O problema 
dele, porque ele bebia muito e eu vivia sofrendo muito por causa de bebida, ele 
bebendo, bebendo, aí foi parando, aí quando ele parou de uma vez ele se 
sentiu mal, não dormia [...]. Ficou bem magrinho, ele não dormia de jeito 
nenhum passou vinte e cinco noites sem poder dormir [...]. Logo no início 
quando ele adoeceu, nem ele sabia, acho que está com mais ou menos uns 
três anos já, vai fazer, foi em 2000 [...] (MULHER, 39 ANOS, CASAL N° 3).  

 
Ele mesmo me falou por telefone, morava em Brasília nós já nos amávamos há 
uns dez anos atrás, aí eu fui embora porque minha família toda se mudou para 
lá e a gente perdeu o contato. Eu sabia que ele já era hemofílico, no caso é 
minha família até não dava muito ponto para a gente fica junto devido esse 
problema da hemofilia e quando por telefone ele me contou que além de 
hemofílico ele tinha contraído não é! Pela, por uma transfusão, transfusão não, 
pelo próprio fator VIII [...] (MULHER, 32 ANOS, CASAL N° 4). 

 
Ele mesmo falou para mim [...]. Já tava [estava] morando junto e já tinha uma 
filha já de um ano e poucos meses [...]. Contou, demorou um pouco para contar 
mais depois contou. [...] Seis, sete meses por aí, não era sete meses não 
quando ele me falou, nós já tínhamos uma menina de poucos meses, uns 
quatro, cinco meses por aí assim [...] (MULHER, 19 ANOS, CASAL N° 5).  

 
Isso foi quando a gente era amigo ainda sabe ela, através da amizade da gente 
eu percebia o estresse dela, percebia assim ela tinha alguma coisa diferente 
que dava para notar no olhar dela está entendendo, no modo de falar aí com o 
tempo foi se passando aí eu não cheguei a perguntar, mas eu tinha suspeita 
que ela tivesse algum problema que não era normal. Mas ela foi e chegou para 
mim um dia desses. Ela foi e me conto [contou] isso eu já gostava dela sabe e 



ela sabia também. Aumentou ainda mais o meu gostar por ela [...] (HOMEM, 20 
ANOS, CASAL N° 6).  

 
Os sujeitos com sorologia negativa para o HIV em sua maioria, quatro 

iniciaram a união conjugal sabendo sobre a soropositividade do parceiro, e 
duas descobriram sobre após algum tempo de convívio. 

A forma de contar, de revelar para um/a possível companheiro/a sobre 
sua positividade é muito difícil, pelo medo do risco de contaminá-lo ou causar 
um rompimento no relacionamento. Quando o parceiro soronegativo, mostra-se 
assustado com a descoberta da soropositividade do outro, é muito difícil que a 
recusa do HIV não seja sentida como a recusa à própria pessoa. Quando 
contam e o parceiro aceita, muitas vezes, aparece a idéia de favor, segundo o 
Ministério da Saúde. 10 

Dos sujeitos, somente dois casais acompanharam a evolução inicial da 
doença, e através de suas falas, no Casal N° 3, o h omem refere à doença 
como sendo uma doença de quem gosta de mulher, uma dedução machista; e 
para sua esposa é uma doença ocasionada pela bebida e aos quinze anos de 
relacionamento ela mostrou-se indignada diante dessa nova realidade. O Casal 
N° 5 a mulher não questiona nada sobre a origem do HIV e seu parceiro refere 
que se contaminou com outras mulheres. 

As falam no remete a refletir sobre o nível sócio-cultural e educacional 
destes casais que, de alguma maneira desconhecem, principalmente, as 
mulheres, a origem do vírus. Mesmo com as várias campanhas desenvolvidas 
pelo Ministério da Saúde, as mobilizações anuais no dia internacional da AIDS, 
no dia primeiro de dezembro, as Organizações Não-Governamentais-
ONG/AIDS e outras, ainda existem milhões de sujeitos que precisam ser 
orientados sobre o alto poder de infectividade do HIV.   
 
Considerações Finais 
 
A ciência pouco tem se dedicado a investigar a prática sexual entre casais 
heterossexuais sorodiferente para o HIV e suas aspirações relacionadas ao 
crescimento familiar e, principalmente, a descoberta da soropositividade pelo 
(a) parceiro (a). Talvez pela falta de interesse dos profissionais da área de 
saúde, que em sua grande maioria estão sobrecarregados ou dispersos dessa 
realidade ou então, pelo desconhecimento da temática.  

A descoberta da soropositividade deixa o sujeito ao receber o resultado, 
transtornado e em crise, levando a uma quebra, uma desestruturação. Este 
fato se exacerba quando não há a orientação sorológica. Um dos grandes 
problemas enfrentados pelos portadores do HIV é a discriminação, a rejeição, 
que, às vezes, vem da própria família que passam a vê-los como se fossem 
seres diferenciados.  

Os dados revelam que quatro sujeitos portadores de HIV, ou seja, a 
maioria descobriu sua sorologia para o HIV antes de sua atual união conjugal. 
Os sujeitos com sorologia negativa, quatro iniciaram a união conjugal sabendo 
sobre a soropositividade do parceiro. 

Muitas vezes, a descoberta da soropositividade vem acompanhada de 
uma série de sentimentos, a exemplo da discriminação, levando o sujeito 
portador de HIV a perda do emprego, da moradia, da saúde, da família, dos 
amigos, tendo seus direitos humanos violados.  



As mulheres são as mais fragilizadas no contexto da soropositividade, 
pois, até pouco tempo, os casais heterossexuais não lideravam as estatísticas 
da transmissão do HIV. Com a desmistificação de que a AIDS era uma doença 
dos homossexuais, UDI, hemofílicos e hemotransfundidos. As mulheres com 
relacionamentos estáveis e seus “ditos” parceiros fixos estão cada vez mais 
vulneráveis e sendo acometidas pelo HIV.  

No entanto, para uma boa convivência com o HIV, o parceiro não-
infectado precisa receber informações sobre a prevenção e o autocuidado de 
equipe de saúde multiprofissional, apoio e atenção dos amigos e familiares. Ser 
orientado também em relação ao seu papel frente à situação de 
soropositividade do seu (a) parceiro (a), sobre suas decisões de tratamento 
junto ao profissional de saúde e ao parceiro e dos cuidados que ambos 
deverão ter; enfim, desenvolver seu processo de autocuidado. 

A partir daí, evidencia-se a necessidade de ajuda e solidariedade para 
esses casais de ONG, como os grupos de ajuda mútua, os grupos de incentivo 
à vida, as redes de solidariedade aos sujeitos vivendo com o HIV/AIDS, em que 
existe a união e o repasse de experiências vivenciadas por eles, que de 
alguma forma ajudam outros portadores do grupo a tirar algo de proveitoso 
com as experiências dos companheiros que se encontram na mesma situação. 

Quanto ao perfil sócio-demográfico a maioria dos casais apresenta baixa 
renda e pouca escolaridade, que condiz com a tendência de pauperização 
referida pelo Ministério da Saúde.  

Contudo, nota-se claramente a necessidade de uma maior atenção a 
estes casais e apoio multiprofissional, familiar e comunitário e de toda rede 
assistencial governamental ou não; para que os mesmos possam planejar suas 
vidas sexuais, reprodutivas, amorosas e sociais de forma cidadã, solidarista e 
humanizada. Os profissionais da saúde devem organizar uma assistência 
integral que envolva a prevenção da doença, a educação e promoção da 
saúde, a prática sexual e a possibilidade de natalidade, num futuro próximo 
para estes casais.  

Com a escassa literatura sobre a temática, sugere-se o incentivo a 
pesquisas pelos organismos competentes sobre as diversidades que envolvem 
os casais sorodiferente, para que as comunidades científica e popular tenham 
mais conhecimento e sensibilidade sobre tal. 
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