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RESUMO
A esterilidade humana e a Reprodução Assistida (RA) foram
estudadas através da história, da mídia impressa e dos depoimentos de
homens e mulheres estéreis, com a fmalidade de verificar como se
estabelecem as relações sociais de sexo entre esterilidade e RA, e
quais as conseqüências dos procedimentos técnicos médicos para a
saúde de mulheres, homens, e crianças que fizeram a RA. No Brasil
não existem índices nacionais que determinem o número de
indivíduos portadores de esterilidade primária; no entanto, a
esterilidade social causada pela esterilização está bem estabelecida,
43%. No passado, como no presente, a esterilidade é vista corno
sinônimo de feminino. A RA é um arranjo moderno que permite
resolver a esterilidade entre 5% a 15% das tentativas, mas é ainda um
experimento e implica em riscos para a saúde dos envolvidos,
sobretudo para as mulheres, riscos que já estão definidos, mas são
apenas do interesse de alguns pesquisadores de área médica, de
algumas feministas, e de pouquíssimo interesse da mídia. No Brasil,
ela é oferecida em hospitais públicos e clínicas particulares. A mídia
impressa, juntamente com a esterilidade causada pela esterilização
masculina e feminina, a crescente proposta de serviços que oferecem a
RA e os médicos e profissionais da saúde são os principais
recrutadores de clientela para a RA. O impacto da RA é sexualmente
diferenciado, é no corpo das mulheres que são feitos os tratamentos e,
portanto, serão elas que sofrerão o impacto das técnicas médicas em
seus corpos, o que demonstra que aRA não contribui para a simetria
entre os sexos.

Palavras-chave: Relações sociais de sexo; esterilidade humana;
reprodução assistida.
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa, da qual essa tese é o resultado, começou em 1990,
quando ajudei a jornalista Gena Corea 1 a fazer entrevista com a filha
de Zenaide Bernardo 2, para um livro que pretendia escrever a respeito
das mulheres que morreram tentando engravidar pelas novas formas
de Reprodução Assistida (RA).
Gena passou alguns dias em Araraquara e entre passeios,
danças e refeições conversamos muito sobre a reprodução assistida.
Algum tempo depois de seu retorno aos EUA, mandou-me de
presente seus livros, os quais li com muita atenção e interesse, e no
final fiquei com a seguinte indagação: qual era a situação da RA no
Brasil? Sabia, apenas, de seu início trágico, a morte de uma mulher habitante da minha cidade natal, Araraquara.
Em 1991 , participei da "Conferência Mulher Procriação e Meio
Ambiente" 3, organizada pela Redeh (Rede de Defesa da Espécie
Humana)4, da qual participaram mulheres e pesquisadoras de vários
países, cuja preocupação era aRA.

1

Gena Corea é autora de: "The Hidden ma1practive" e "The Mother Machine: reproductive
technologies from artificial insemination to artificial wombs", Diretora associada do 1nst•tute on
Women and Technology, Massachusetts, Estados Unidos e integrante da FINRRAGE (Rede
Feminista Internacional de Resistência à Engenharia Genética e Reprodutiva).
2
Foi a primeira mulher no mundo a morrer usando os tratamentos modernos de fecundação
artificial para engravidar, segundo Gena Corea.
3
Esta conferência surgiu da iniciativa da jornalista Thais Corra!, na Segunda Conferência da
FTNRRAGE realizada em Bangladesh em 1989, em propor que a próxima conferência fosse
realizado no Brasil, em 1991, o que resultou na "Conferência Mulher, Procriação e Meio
Ambiente e não mais uma conferência da FINRRAGE. (Arruda, 1995:259).
• A Redeh surgiu em 1987, por iniciativa da médica do Ministério da Saúde, Ana Regina Reis que
lançou a idéia de uma Rede de Defesa da Espécie Humana numa reunião da SBPC. Em 1991 a
Redeh transforma-se numa entidade com objetivos de "aprofundar o debate e estimular ações
concretas sobre diferentes ternas relacionados com a saúde procriativa. ". (Arruda, 1995). A
Redeh teve um papel fundamental na debate sobre RA no Brasil.

12

Fo i nessa conferência que Arilha (1991) apresentou o vídeo
"Tecnozeus" e o texto "Tecnologias Reprodutivas: a concepção de
novos dilemas", o qual faz uma apanhado rápido da situação das RA
no Brasil, abordando vários aspectos: a imprensa, o atendimento à
infertilidade, as mulheres inférteis, a regulamentação e o pensamento
feminista. Também foi nessa conferência que conheci a socióloga
Dra. Françoise Laborie5, que participou como expositora abordando
as questões éticas envolvendo aRA. Posteriormente em 1995, fui para
o GEDISSTIIRESCO/CNRS (Groupe d'Études sur la Division Sociale
et Sexuelle du Travailllnstitut de Recherche sur les Sociétés
Contemporaines/Centre National de la Recherche Scientifique), em
Paris/França, fazer um "doutorado sanduíche" sob sua orientação.
A partir desta introdução ao tema RA passei a colecionar
recortes de jornais e revistas sobre o assunto e a procurar literatura a
respeito, paralelamente, estava trabalhando na minha dissertação de
mestrado sobre a operação cesariana. Minha primeira formação é de
jornalista, especializando-me mais tarde em Sociologia da Saúde com
o interesse em estudar e compreender a aplicação
médicas no corpo humano,

de tecnologias

abordando as convergências ou

contradições de interesses de diferentes atores sociais médicos, homens e sobretudo

mulheres -

científicos,

implicados nos

desenvolvimentos das tecnologias da reprodução, ressaltando a
diferenciação sexual do desenvolvimento tecnológico e os riscos
médicos e sociais para a saúde do uso dessas tecnologias para os
sujeitos envolvidos.
5

A Dra. Françoise Laborie é pesquisadora do CNRS em Paris. Atualmente ela é socióloga, mas já
exerceu as funções de engenheira química, doutora em ciências fisicas e até 1976 foi
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A RA é oferecida como tratamento médico para a esterilidade e
hipofertilidade, e o Brasil apresenta um quadro que vem se
transformando rapidamente. Sua história começa com o "Primeiro
Curso Internacional de Fertilização In Vitro e Transferência de
Embrião", cujo saldo foi a morte de Zenaide Maria Bernardo no dia 22
de outubro de 1982 e nenhum bebê.
Zenaide se fo~ porém a história da reprodução assistida estava
apenas começando no país. Em 1984 nasceu a primeira filha de
proveta brasileira: Anna Paula Caldeira. Desde então multiplicam-se
o número de clínicas particulares em todo o território nacional e de
hospitais públicos que oferecem a RA. É com freqüência que a mídia
nacional anuncia o nascimento de novos bebês, o surgimento de novas
clínicas e a introdução de novas técnicas no país.
A RA no Brasil apresenta uma situação peculiar. Ao mesmo
tempo que o uso de métodos contraceptivos possibilita controle da
natalidade, também favorece a criação de uma esterilidade social e a
demanda pela RA, pelo uso acentuado da esterilização em casais
jovens, que ao se desfazerem do primeiro casamento desejam outros
filho(a)s quando casam-se novamente. Essa situação pode ser
confirmada: a causa da esterilidade da mãe de Anna Paula, o primeiro
bebê brasileiro de FIVETE,

foi a laqueadura e posteriormente ela

precisou extrair as trompas devido a seqüelas da esterilização. Em
1991, Donadio já constata que 15% a 25% das mulheres que procuram
uma clínica de reprodução assistida, são esterilizadas.
A RA inicialmente foi criada e utilizada com uma finalidade
precisa: ajudar as mulheres com disfunções tubárias a engravidarem,
pesquisadora em química macromolecular.
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mas à medida que foram aperfeiçoadas e se tornaram conhecidas, suas
indicações e sua demanda se ampliaram. As indicações da FIVETE
vem aumentando paulatinamente, desde sua criação. A FIVETE foi
usada, primeiramente, para casais estéreis, em seguida se ampliou para
os casats,

provavelmente não estéreis, sem filho(a)s, depois para

casais esterilizados. Atualmente, o aumento das indicações visa os
casais reconhecidamente férteis,

mas que correm o risco de ter

crianças portadoras de doenças genéticas graves. Portanto, a
reprodução assistida

passa a ser utilizada não mais somente para

contornar a esterilidade, como também

pode ser empregada para

melhorar geneticamente a humanidade.
O

impacto das técnicas

médicas

no corpo humano é

sexualmente diferenciado; é sobretudo no corpo feminino que são
aplicadas as tecnologias médicas: cesariana, laqueadura eRA.
Laborie (1992) mostra que na RA, o embrião é obtido a partir
da contribuição genética do óvulo e do espermatozóide, o que
pressupõe a participação masculina e feminina igual. Porém, essa
contribuição não é igual,

e sim sexualmente diferenciada, pois a

mulher dá uma contribuição física e social maior que o homem. A
diferença sexual no emprego da reprodução assistida não é visível, ao
contrário ela é oculta. Essa diferença vai marcar fortemente todo o
discurso e a prática médica com a reprodução assistida.
Após dezesseis anos de prática da RA no Brasil encontramos
uma mídia que publica freqüentemente matérias sobre RA, pautadas
sobretudo no sucesso das técnicas, na divulgação de novas técnicas e
dos lugares onde é possível realizá-las, da propaganda das maravilhas
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da ciência e seus autores, mas os riscos que a RA causam para a saúde
de homens, mulheres e bebês raramente constituem o principal foco
das matérias. Por outro lado ainda são poucas as pesquisas que
avaliam os aspectos sociais da RA, por exemplo, não se conhece o
perfil dos homens e mulheres que utilizam a RA, seus motivos, as

conseqüências dos tratamentos para os homens, mulheres e crianças.
Se de um lado existe um quadro intenso de divulgação sobre RA pela
mídia, por outro, faltam pesquisas rigorosas de caráter social com
a( o)s usuária( o)s da RA.
Paralelo a essa situação, o bebê FIV somente é possível para
poucas pessoas da população porque seu custo é muito elevado em
qualquer lugar de atendimento à esterilidade, particular ou público,
logo, apenas quem pode pagar o tratamento todo ou os medicamentos
tem acesso aos procedimentos para obtenção de bebê FIV, e mesmo
assim precisam estar dispostos a correr o risco de não atingir o

objetivo, pois a taxa de sucesso é baixa, variando em 5% a 15% das
tentativas. Deve-se somar a esse custo, os custos indiretos decorrentes

das tecnologias da reprodução: medicalização da gestação e do parto,
problemas ligados às gravidezes múltiplas e prematuras e as
conseqüências para a saúde das mulheres e dos bebês que podem advir
dos tratamentos etc.
Dentro desse contexto pretendemos estudar a Esterilidade e RA
através das relações sociais de sexo com a intenção de verificar na
história da esterilidade e da RA, no jornal impresso diário e nos
depoimentos de homens e mulheres que estão ou estiveram em
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tratamento com a RA,

se o uso das novas tecnologias para a

reprodução favorecem a simetria entre os sexos.

Verificar como são divulgadas as informações sobre a
esterilidade e a reprodução assistida no jornal Folha de S. Paulo
( 1993/1994) e através de entrevistas com homens e mulheres que
fizeram tratamento para engravidar pela RA em hospitais públicos e
clínicas particulares, quais são as possíveis influências que a mídia
exerce sobre elas, Verificar também quais as conseqüências para a
saúde de mulheres, homens e bebês envolvidos com aRA na literatura
feminista, na jornal impresso diário e na experiência de homens e
mulheres que fizeram tratamento.
As hipótese que orientaram a pesquisa foram:
A esterilidade sempre foi compreendida como feminina e a
esterilização

masculina

e

feminina

é

causadora

da

esterilidade social e aumenta a esterilidade feminina;
A RA não contribui para a simetria entre os sexos porque na

RA a participação feminina é maior do que na reprodução

natural;

o impacto das técnicas é sexualmente diferenciado: é no
corpo das mulher que são feitos os tratamentos e é sua saúde
que sofrerá os impactos desses tratamentos;
em geral a diferença entre os sexos é ignorada, homem e
mulher

são

unificados

e

transformados

em

casal,

favorecendo a construção de um discurso que prejudica a
mulher,

pois ignora sua maior participação na RA e a
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impede de usar as novas técnicas se for sozinha, solteira,

homossexual, ou seja, não estiver dentro da categoria casal.
Os principais recrutadores de clientelas para a RA são: I) a
mídia pela forma publicitária e sensacionalista que trata a RA e o
silêncio sobre as conseqüências dos tratamentos para a saúde, 2)
esterilidade causada pelo uso da esterilização usada em mulheres
jovens e 3) o oferecimento da RA no hospital público; os quats
colaboram para aumentar a assimetria entre os sexos.
Para realizar os nossos objetivos tivemos como referencial para
a pesquisa e de uso freqüente em todos os momentos em que
encontramos dificuldades para realizá-la, as palavras de Wright Mills
(!965:132-133): o analista social não deve ser inibido pelo método e
pela técnica, mas deve ser um artesão intelectual. E que ao empregar
11

11

um "método" e uma teoria deve liberar a imaginação sociológica e
não restringi-la. E ainda acrescentando, à palavra imaginação o
sentido dado pelo grande poeta Baudelaire (1988:80) imaginação
criadora, afirmamos que a nossa imaginação criadora deve criar o

método de trabalho, e não ao contrário, o rigor metodológico mediante
as dificuldades para fazer a pesquisa se tornar um impedimento para a
realização da mesma.

Arte e Técnica do Trabalho de Campo

A produção de dados emplricos na pesquisa coloca um desafio
para todo(a) pesquisador(a): encontrar os melhores métodos, técnicas
e instrumentos de investigação pelos quais, a partir das hipóteses
científicas, evidenciam-se respostas produzidas pelo cientista.
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No presente caso trata-se de escolher o tipo de pesquisa capaz
de obter informações sobre a infertilidade e a Reprodução Assistida
no Brasil, assim como evidenciar a prática de homens e mulberes
estéreis com os tratamentos assistidos para engravidar.
A escolha recaiu em:
Fazer um panorama da esterilidade e da RA no jornal impresso
diário para servir como referencial geral e pano de fundo para a
análise da problemática, considerando que a forma mais acessível de
obter informações sobre a RA é a mídia; existem poucos estudos sobre
ela, e há uma grande dificuldade para obter informações sobre sua
utilização.
Para tanto foram selecionadas todas as matérias ligadas a RA
publicadas pela Folha de S. Paulo nos anos de 1993 e 1994, com a
intenção de levantar a quantidade de reportagens publicadas durante
esse período, sua origem, o tipo e procedência de cada matéria, quais
assuntos foram publicados e qual o seu conteúdo textual, fotográfico e
ilustrativo, e finalmente conhecer quais cientistas, médicos, clínicas,

universidades,

banco de sêmen, revistas, jornais,

congressos,

simpósios, colóquios, seminários figuram nas matérias.
A opção pelo jornal impresso diário a Folha de S. Paulo se deve
ao fato de considerá-lo bastante representativo. Sua difusão é
nacional, possui página diária para as matérias sobre ciência e

tecnologia, além de profissionais dedicados especificamente a estes
assuntos, cobre de maneira regular a informação científica e médica,
as quais são publicadas na Editaria Brasil - seção Ciência, na Editaria
Cotidiano - seção Saúde e na Editaria Mais - seção Ciência. É um
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jornal de alta tiragem, em dezembro de 1994 teve uma média diária de
687.354 exemplares e de 1.199.469 exemplares aos domingos.
Bueno (1996:80) mostra que a área de medicina e saúde está
entre as áreas especializadas que maior atenção recebe da imprensa,
ressaltando o jornal Folha de S. Paulo entre os jornais diários mais
importantes do país com dedicação considerável para divulgação de
temas relativos à saúde sexual e reprodutiva.
A representatividade da Folha de S. Paulo é confirmada pelo
"Olhar sobre a Mídia", publicação da Comissão de Cidadania e
Reprodução, em pesquisa feita nos quatro jornais diários mais
importantes do

país~

de São Paulo e O

Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Estado

Globo~

entre julho e setembro de 1996. Sobre as

cinco categorias temáticas relativas à saúde sexual e reprodutiva, a
Folha de S. Paulo foi o jornal que mais publicou matérias sobre os

temas pesquisados.
O corpus do trabalho foi composto de todas as matérias ligadas
à Reprodução Assistida publicadas durante o período de 1993 e 1994.

As matérias publicadas no mesmo dia e subdivididas na mesma página
ou em outras, constituíram uma unidade de matéria.

Os meios de comunicação se interessam pela RA no Brasil
desde 1979, de forma crescente. Em 1993 e 1994 a RA já estava
estabelecida no país criando polêmicas e exigindo o estabelecimento
de uma regulamentação, aprovada em 11 de novembro de 1992 pelo
Conselho

Estadual

de

Medicina,

Resolução

n°

1358/92.

A

regulamentação foi tardia, pois só chegou após dez anos do início dos
experimentos com RA no Brasil, ou seja, dez anos depois da morte de
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Zenaide Bernardo e oito anos depois do nascimento de Anna Paula.
Logo, consideramos os anos compreendidos entre 1993 e 1994, um
período rico para o estudo.
Em seguida foi elaborado um questionário (em anexo), o qual
foi aplicado em cada unidade de matéria. Com o resultado da
tabulação dos dados da aplicação do questionário foram elaboradas as
tabelas e feita a análise, e assuu construímos um panorama da
esterilidade e reprodução assistida no jornal impresso diário, no
período de 1993 e 1994.
De posse desses resultados as indagações aumentaram. A que
mais nos inquietava era: quem são as pessoas estéreis ou hipoférteis

que estão se utilizando desses tratamentos? Por que se submetem a
técnicas médicas tão complicadas, dolorosas e caras para ter a criança
desejada? Será que realmente são "iludidas" pela simplicidade das
técnicas divulgadas pela mídia? Então, sentimos a necessidade de
aproximar o foco para ampliar a imagem e descobrir os personagens
participantes da concepção assistida. Para tanto optamos pela
modalidade orientada para produzir narrativas em um misto de
lembranças das histórias pessoais da esterilidade e seus tratamentos
com reflexões mais gerais sobre corno eles se envolvem em suas
vidas.
A escolha pela produção de narrativas se deu por vários
motivos: Benjamin (1980:57-74), em seu texto intitulado "O
Narrador 11 mostra como a narração está fora de moda. A experiência
de vida num mundo tão efêmero já não interessa mais: "É cada vez

mais freqüente espalhar-se em volta o embaraço quando se anuncia o
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'

desejo de ouvir uma história. E como se uma faculdade, que nos
parecia inalienável, a mais garantida entre as coisas seguras, nos
fosse retirada. Ou seja: a de trocar experiências. "

Os processos da reprodução foram, por muitos séculos, assuntos
femininos transmitidos oralmente de mulher para mulher, Essa
experiência feminina começa a extinguir-se com o advento das
técnicas médicas aplicadas à reprodução, e que também vão modificar
a relação entre médico e paciente, distanciando-os cada vez mais,
desde o século XIX com a invenção do estetoscópio, que permite ao
médico não ter que colar o seu ouvido ao corpo do paciente (Foucault,
1980), portanto impedindo a aproximação dos dois e modificando a
forma de ouvir o relato da(o) paciente. Além do que, na RA, os únicos
interlocutores dos casais estéreis são os médicos, que já detêm o poder
do conhecimento, o poder de fecundação e também o segredo dos
arranjos. As relações na RA vão se construir e se manter sobre um
segredo (sobre a esterilidade, sobre o uso de gametas doados, sobre a
concepção artificial etc,) que será necessário guardar por um longo
período, às vezes mesmo durante toda uma vida, São transformações
que tiram o sentido da experiência dos sujeitos,
Concordando com a palavras de Portelli (1997:31): "O
verdadeiro serviço que, acredito eu, prestamos a elas, a movimentos e

a indivíduos consiste em fazer com que sua voz seja ouvida, em levá-

la para fora, em pôr fim à sua sensação de isolamento e impotência,
em conseguir que seu discurso chegue a outras pessoas e
comunidades.,.
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Portanto, a intenção desse trabalho é resgatar a experiência dos
sujeitos, resgatar uma antiga tradição da medicina, de ouvir seus
pacientes e penetrar nos segredos da RA, através da narrativa de
homens e mulheres inférteis e seu envolvimento com os tratamentos
para engravidar. Esses resgates são de extrema importância, pois esses
sujeitos vivem a transição de um momento, no qual a fecundação que
ocorria somente através do ato sexual, pode ocorrer também no
laboratório, artificialmente. O uso da RA comparado ao uso de outras
técnicas na reprodução, pode ser um indício de que não está muito
longe o dia em que todas as reproduções acontecerão desta forma.
Trata-se de resgatar a sabedoria dos sujeitos sobre a reprodução
através da narrativa, porque "A arte de narrar tende para o fim porque
o lado épico da verdade, a sabedoria, está agonizando." (Benjamin,
1980:).

As narrativas dos sujeitos são importantes,

pois marcam o

início de novas formas de se reproduzir, trazendo novos arral\ios na
família e na sociedade, causando mudanças profundas na medicina, no
conceito de tempo (com o uso de embriões congelados), de mãe e de
pai, de geração da criança. Os sujeitos, que até muito recentemente
tinham

como certo serem gerados por uma relação sexual entre

heterossexuais e nascerem da barriga da mãe, atualmente podem
colocar essa certeza em dúvida, pois muitos arranjos são possíveis
mudando completamente a origem dos sujeitos, e portanto sua
história, suas recordações e mesmo sua identidade.

Além de que é o corpo das mulheres e homens estéreis que
vivenciam a morte como resultado dos tratamentos, ter filhos ou não,
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os tratamentos terem conseqüência para saúde ou não etc. Na mente
deles, o que pensaram? De que forma viveram esses momentos?
Como interpretaram aquilo que lhes aconteceu? Como tudo isso
interferiu em suas vidas?

A técnica considerada mais adequada foi a entrevista e, entre
seus diversos tipos (Queiroz, 1983 e Thiollent, 1980), a que
estimulasse o(a) entrevistado(a) a produzir narrativas mais livres,
contudo limitadas por temas e sempre garantindo que as questões
estipuladas pelo roteiro fossem todas recobertas.
Queiroz delimita dois tipos de relatos, baseados na modalidade
de relação estabelecida entre o pesquisador e o entrevistado,
considerando a forma como o entrevistado produz a sua fala. Nas
histórias de vida o tema é sugerido e o entrevistado conduz a narrativa
totalmente livre, conduzindo-a a seu ritmo e suficiência. E nos
depoimentos pessoais o pesquisador define os temas e conduz sua
abordagem, controla o entrevistado e impõe limites, definindo cortes e
a própria conclusão da entrevista.
No nosso caso optamos pelo depoimento pessoal. Eles
permitem se concentrar sobre um período reduzido da vida do
informante e assim obter um número de informações e de detalhes a
respeito desse espaço preciso. Por ser mais curto, pode-se multiplicar
o número de entrevistas e conseguir uma quantidade de material que
permita comparações. Os depoimentos foram coibidos através da
técnica da liberdade: entrevistas gravadas, mantendo com a máxima
fidelidade as expressões dos informantes e sua maneira de encadear os
fatos. As intervenções da pesquisadora foram feitas somente quando
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estritamente necessárias. Em alguns casos, e sobretudo nas entrevistas
masculinas, a intervenção da pesquisadora ocorreu com mais

freqüência.

Princípios Técnicos e Cotidiano da Pesquisa
Quais e quantos sujeitos participaram da pesquisa:

Para a produção de narrativas é preciso delimitar alguns
procedimentos, tais como definir quais e quantos sujeitos serão
entrevistados, lembrando-se que a técnica escolhida produz um grande
volume de material.
Para selecionar os sujeitos levamos em consideração o seguinte
pressuposto: ser portador(a) de esterilidade ou esterilidade social e ter
recorrido aos tratamentos para engravidar em algum local de
atendimento de reprodução assistida, com a finalidade de entender a
experiência das mulheres e homens em relação à nova forma de
procriação. O filho que sempre foi produto da relação sexual
fecundante, passa a ser fruto de fecundação no laboratório e/ou de
esperma ou óvulo doado, em geral de pessoas desconhecidas e com a
participação de uma equipe de profissionais especialistas em
reprodução assistida, sem a relação sexual.
A escolha de narrativa de homens e mulheres inférteis em
tratamento para engravidar foi deliberada. Ela corresponde à nossa
vontade de mostrar a riqueza da realidade desses sujeitos e de dar voz
a quem experimenta todo o arsenal tecnológico para à reprodução
humana, sobretudo às mulheres. Os métodos modernos de reprodução
assistida são endereçados às mulheres e têm nelas suas principais
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usuárias, portanto ninguém melhor que elas para dar seu testemunho a
respeito de forma tão moderna de concepção.

Onde encontrá-la( o)s?

O segundo ponto a resolver foi como encontrar esses homens e
mulheres para a entrevista. Optamos por procurar algumas clínicas e
hospitais onde essas pessoas procuram pelo tratamento e propor-lhes a
pesquisa. Procuramos por três clínicas particulares e apenas uma nos
recebeu, já alertando antecipadamente para a dificuldade em colher os
depoimentos com as clientes, todas de classe média alta, supondo que
não concordariam com a entrevista, pois sigilo é primordial nesse tipo
de tratamento. O que na verdade não ocorreu, entrevistamos várias
mulheres que fizeram tratamento em clínicas particulares, inclusive
duas na clínica do médico que considerava impossível as mulheres
concordar com a entrevista. Nenhuma mulher que convidamos para a
entrevista recusou. Mas a necessidade do sigilo sobre os tratamentos
aparece nas falas, tanto dos homens quanto das mulheres, como

preocupação de preconceitos que a criança produto da RA possa
sofrer, ou mesmo quanto à incapacidade de engravidar pelo método
convencional.
A partir de contato Jeito com um responsável pela reprodução
assistida da Escola Paulista de Medicina, e de seu interesse na minha
pesquisa, surgiu a oportunidade de fazer as entrevistas no hospital.
Depois de várias apresentações do projeto para a equipe de reprodução
assistida e outros encontros com o responsável, alguns ajustes no
projeto e comprometimento de minha parte em fazer alguns cursos
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sobre as técnicas de reprodução assistida, comecei a pesquisa, que não
passou da fase de observação. O motivo principal alegado para a
interrupção da pesquisa foi a insegurança quanto ao uso das
informações colhidas nos relatos. O responsável pretendia que o meu
trabalho fosse descritivo e sem uso de feminismos. No fmal de cinco
meses não havíamos conseguido nenhuma entrevista, o prazo para o
término do doutorado ficando curto, começamos a nos preocupar em
como resolver o problema.
Após estes entraves e um período de desânimo, a solução
encontrada foi entrevistar mulheres indicadas por pessoas conhecidas
e pelas mulheres entrevistadas. E como por encanto, em uma conversa
de professores tomamos conhecimento de uma mulher com uma
história bem interessante, ou melhor, ela é o exemplo vivo do que vem
acontecendo no Brasil e estávamos interessadas em estudar -

usou

todas as tecnologias de reprodução disponíveis (três cesáreas,
laqueadura, reversão de laqueadura, três tentativas de FIV logo no
início das experiências no país e uma histerectomia). Entramos em
contato telefônico com ela, explicamos a pesquisa e marcamos um

encontro em sua casa para colher o relato. Ficamos satisfeitas e assim
.
começamos a pesqmsa.
Paralelo a isso, conhecemos o Dr. Rui Ferriani, responsável
pelo Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e começamos a pensar
em lá fazer a pesquisa.
A cidade de Ribeirão Preto é um polo de grande importáncia na
área de medicina e na área hospitalar. Atualmente tem duas
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Faculdades de Medicina, a da USP e a da UNAERP. Em relação à
Reprodução Assistida existem dois tipos de atendimento: um público
e outro particular. O HC está entre os primeiros serviços públicos a
montar atendimento completo de RA, começou suas atividades em
1991, e obteve a primeira gravidez FIV em 1992. A Maternidade
Sinhá Junqueira, é uma clínica particular, que começou a funcionar
em 1990. Esses dois serviços atendem mulheres e homens de várias
partes do país. Considerando todas estas informações fomos procurar
o Dr. Rui Ferriani, que depois de ter feito a apreciação do nosso
projeto com sua equipe e ser aprovado pela Comissão Ética, fomos
aceitas para fazer as entrevistas no Ambulatório de Esterilidade
Então tivemos duas formas de escolha de sujeitos:
I) Entrevista por indicação ou com pessoas com as quais travamos
conhecimento no nosso cotidiano.

Todas as pessoas que encontramos e consentiram foram

entrevistadas. Esta forma de escolha possibilitou entrevistar mulheres
com poder aquisitivo e escolaridade altos, que fizeram tratamentos em
clínicas particulares, puderam pagar pelo mesmo e experimentaram os
tratamentos não oferecidos pelo HC, como congelamento de embriões
e doação de óvulos para pesquisa.
As entrevistas foram realizadas na casa de cada participante,
depois de contato telefônico e agendamento de dia e horário. Todas
que consultamos concordaram e sempre nos receberam bem. A
duração de cada entrevista durou em média duas horas.
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2) Entrevistas no Hospital das Clínicas:
A escolha dos sujeitos neste local se deu da seguinte forma:
A) No Ambulatório de Esterilidade (AEST)
Às terças-feiras, das 8h

às 13h aproximadamente é feito

atendimento a homens e mulheres que vêm para consulta sobre
esterilidade. Dentre os homens e mulheres que estavam esperando
pela consulta, de acordo com o gênero, idade, tipo de esterilidade e
disponibilidade para a entrevista, foram escolhidos um(a) ou
dois(uas). A escolha se dava através dos prontuários que ficam
separados antes de começarem as consultas. Com o nome da pessoa
em mãos, estas eram chamadas e a entrevista era proposta. De todos,
apenas um, não concordou com a entrevista, os demais talvez tenham

concordado porque consideraram a entrevista parte do tratamento.
Alguns nos perguntaram se depois da entrevista ainda seria necessário
a conversa com a psicóloga, pois ela faria as mesmas perguntas.
B) Fora do hospital com pessoas que fizeram o tratamento e não
freqüentam mais o hospital.
Foram consultadas as fichas do cadastro para localizar as
pessoas que fizeram o tratamento no hospital e verificar o telefone, o
endereço e o tipo de tratamento que fizeram. Em seguida foi feito
contato teletõnico para marcar o dia e horário da entrevista, e
fmalmente no dia marcado foi feita a entrevista.
As entrevistas com as pessoas que vieram para a consulta foram
realizadas em uma sala no Ambulatório de Esterilidade, fechada com a
intenção de preservar a privacidade do informante, e tiveram a
duração em média de uma hora. Algumas foram interrompidas, pois o
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médico(a) estava chamando para a consulta, e quando retomávamos a
entrevista, ela ficava prejudicada. O prejuízo se dava porque algumas
consultas eram demoradas, e, em seguida, a mulher precisava ficar em
filas para marcar os novos exames e quando tudo terminava, o relógio
já marcava entre l2h e l3h, a mulher estava cansada e com fome,
manifestando impaciência, sem mais vontade de continuar contando
sua história pessoal.
As entrevistas com as pessoas que não freqüentam o hospital
foram realízadas em suas casas ou trabalho, e tiveram a duração de
duas horas, em média.

Como ocorreu a entrevista ?

Uma vez em companhia da pessoa a ser entrevistada, fiZemos
um contrato de trabalho bastante preciso com ela. Esclarecemos em
linguagem adequada:
l) o objeto e o recorte temático da pesquisa;
2) as razões, os sentidos e as pretensões da pesquisa e a forma corno

seria feita;

3) que o tempo presumível para colher o depoimento seria de uma
hora, com uso de gravador;

4) demos garantia verbal de que haveria sigilo absoluto quanto à
identificação da pessoa;
5) que as falas poderiam ser citadas em nosso trabalho;
6) que a entrevista obedeceria um roteiro pré-estabelecido pela
pesquisadora.
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Posterionnente, envmmos um tenno de consentimento (em
anexo) para ser assinado, onde a(o) entrevistada( o) concordou em
conceder a entrevista, com a reprodução da fala na tese e exigiu sigilo
absoluto sobre sua identidade. O tenno de consentimento é
importante, pois ele garante ao informante a preservação do

anonimato.
Depois dessa conversa e esclarecimentos das dúvidas do
informante, o ponto de partida foi: "Gostaria que você desse início ao

depoimento me contando como se descobriu infértil e quais os
tratamentos que fez para engravidar? ", com uma variante para as
pessoas que fizeram esterilização. E assim, a pesquisa continuava ...
O roteiro foi composto de cinco partes:
Parte I - Identificação do infonnante, com a intenção de colher
dados pessoais e traçar o seu perfil.
Parte II - História do corpo marcado pela sexualidade,
contracepção,

esterilização e gravidez: a intenção

era obter

informações de como o uso dos contraceptivos, o exercício da

sexualidade e as gestações marcam o corpo, quais os conhecimentos
que a( o) infonnante tem sobre esses assuntos e como eles vivenciam
essas experiências.

Parte III- Maternidade/paternidade: a intenção era compreender
qual o significado de ser pai/mãe em pessoas com problemas para
engravidar ou pessoas que procuram reverter a esterilidade provocada
pela esterilização.
Parte IV - Esterilidade e a Reprodução Assistida: está parte teve
a intenção de captar como ocorre a descoberta da esterilidade, como
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ela influi na organização do casal e como se dá a busca pelos
tratamentos. Era de nosso interesse também saber quais tratamentos
foram usados e em quais clinicas de RA, as conseqüências para a
saúde, os custos, a relação entre os tratamentos e a organização da
vida doméstica e profissional do informante, relação entre a equipe
médica e as técnicas usadas e o informante.
Parte V - Arranjos com a doação, utilização e/ou congelamento
de gametas e embriões, ou uso de mãe de aluguel e redução da
gravidez: nesta parte a intenção era saber se usaram esses arranjos e
qual é a sua reação frente a esses fatos.
Parte VI - Influência dos meios de comunicação. Aqui
procuramos saber quais veículos de comunicação (revistas, jornais,
televisão, rádio) os informantes tiverem acesso e se obtiveram
informações sobre RA em algum deles, como isso influenciou sua
decisão em procurar tratamento.
O roteiro assumiu o papel de guia da narrativa e foi utilizado
para nos orientar na colocação de temas estimulantes do relato,

constituindo apoiO

ao trabalho

da reflexão.

Ele foi

usado

subordinadamente à dinâmica que o(a) entrevistado( a) deu à narrativa
e respeitando a seqüência das questões que o relato produziu.
Algumas vezes, e sobretudo com os homens, ele foi usado com
freqüência,
expressarem.

porque

eles

tiveram

ma1s

dificuldades

para

se
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A pertinência das questões colocadas.

Principalmente em relação à parte cinco do roteiro, alguns(mas)
informantes não haviam pensado sobre elas, e apresentaram
dificuldades para elaborar suas idéias. Por outro lado, falar sobre
questões tão íntimas, como a sexualidade, e causa de constrangimento
tanto para nós que fazemos a entrevista, quanto para alguns(mas)
entrevistado(a)s e sobretudo para os participantes homens, talvez
porque estivessem narrando suas intimidades para uma mulher. Um
deles fez o seguinte comentário, depois que desliguei o gravador: "é
curiosa a sua pesquisa, conversei com você coisas que só falo para

minha mãe e para minha mulher". Interpretei que ele só comenta a
sua intimidade com as pessoas com as quais estabeleceu vínculos
fortes, como a mãe e a mulher, no entanto foi convidado a falar sobre
elas com uma desconhecida, e isso resultou num grau de dificuldade.
Algumas mulheres parecem ter apreciado o fato de encontrar uma
ouvinte para sua experiência de vida.
Tanto nosso roteiro, quanto nossas intervenções, foram usados

de formas flexíveis como ferramentas importantes no processo da
entrevista, mas que apenas ganharam sentido no momento concreto da
narração em produção.
O melhor modo de se obter o relato, ou quando encerrá-lo,
foram problemas que se resolveram apenas no desenrolar da
entrevista. Isto porque a técnica se fundamentava na exploração de
questões que a pesquisadora trazia previamente, em conjugação com a
presença do dado novo, este último criado no momento da entrevista.
Mas, preliminarmente, ficou determinado que o tempo das entrevistas
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não excederia duas horas, para não cansar o participante, e que
deveriam ser cumpridos os itens do roteiro, como conteúdo mínimo da
reflexão proposta.
Como a intenção da entrevista era de encontrar formas de
apreender, com clareza, as experiências próprias do entrevistado(a), o
diálogo transcorreu sempre no sentido de recordação dos fatos e
esclarecimentos dos valores, incentivando o trabalho de reflexão em
ambos os sentidos. Nossa intervenção se pautou em falas bastante
explícitas para que se pudesse questionar o entrevistado o mais
abertamente possível, e o roteiro somente foi usado quando não foram
trabalhadas espontaneamente as questões apresentadas.
Não obstante, ocorreram alguns impasses de conversação.
Foram situações em que nossa intervenção não foi adequada, ou
porque não entendeu o(a) entrevistado(a), ou porque usou uma
linguagem não compreendida pelo(a) entrevistado(a). Este aspecto da
entrevista representou para nós um processo de aprendizado, no
sentido de encontrar formas adequadas para participar da entrevista,

de encontrar uma linguagem compreensiva para a participante, de não
induzir a reflexão do entrevistado. Assim, a entrevista não era só uma
forma de entender e captar o outro, mas de se fazer entender.
No HC as entrevistas ocorreram, como já foi comentado acima,
em uma sala do AEST, com a pesquisadora e o entrevistado(a)
sentados um de cada lado de uma mesa. E aqui podemos refletir sobre
"o poder da mesa": de um lado está o pesquisador com o seu saber,

revestido de um poder dado pelo lugar ocupado e do outro o paciente
em busca de solução para um problema. Nas entrevistas feitas nas
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casas dos entrevistados(as) a situação foi outra. Ocorreram em geral,
numa sala, com um(a) sentado(a) ao lado do(a) outro(a) num sofá,
numa situação mais descontraída, onde o(a)s entrevistado(a)s é que
tinham o poder de nos receber em sua casa, nos doar o seu tempo e o
seu saber. Portanto, no HC o(a)s entrevistado(a)s estavam no nosso
território, lugar este que nos revestia de poder, dado pela instituição,
pelo saber, pela sala de trabalho, enquanto que em suas casas o
território era de seu dominio e o constrangimento sentido era da
pesquisadora por invadir a intimidade. do(a) participante.
Ocorreram variáveis pelo fato de uma pesquisadora entrevistar
homens e mulheres. Em geral, as mulheres se sentiram mais à vontade
para narrar suas histórias, talvez porque o faziam para outra mulher,
enquanto a maioria dos homens tiveram dificuldades para a entrevista.
Em geral, falaram pouco e precisaram de mais estímulos da
pesquisadora. Um deles, advogado, no início da entrevista estava bem
descontraído conversando e fumando seu cigarrinho, porém assim que
começamos a entrevista, sentou-se bastante ereto, pegou o microfone

em suas mãos e falou olhando para ele, com a linguagem dos
advogados, e assim que respondia a nossa pergunta, nos indagava:
"Terminou?". Ele estava visivelmente constrangido e ansiava pelo

término da entrevista.
Outro problema foi a dificuldade em lidar com as reações das
entrevistadas, por exemplo, no caso de CCS que começou a chorar no
meio da entrevista e nós ficamos sem saber o que fazer. Provocamos
as pessoas, mexemos em suas emoções e é preciso haver um
acompanhamento psicológico dessa situação, atendimento para o qual
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nós não estávamos preparados. Pelo contrário, nós também, muitas
vezes, precisaríamos desse atendimento, pois é muito conflitante ouvir

e refletir sobre tantas histórias tristes e complicadas.
O trabalho de campo ocupou cerca de uma hora em média de
gravação por entrevistado(a). No HC algumas entrevistas foram
interrompidas porque o médico estava chamando para a consulta.
Entre os entrevistados por indicação, quando as entrevistas foram em
casa, houve a participação de toda a família (marido, filhos), e quando
foram no trabalho, foram interrompidas por funcionários da empresa,
situação na qual a pesquisadora se sentiu pouco à vontade, e que,
algumas vezes, causou prejuízo para a entrevista.
O conjunto desses critérios fez com que o tempo gasto com a
etapa do trabalho de campo, somado desde as negociações com as
clínicas e hospitais, contatos e efetivação das entrevistas, fosse de um
ano, no período compreendido entre 17/02/97 a 29/0]/98. No total
foram feitas !6 entrevistas no HC: !I foram realizadas no hospital, 2
no trabalho de pacientes particulares do HC e 2 na cidade de
Bebedouro, na casa de mulheres que tiveram os bebês depois de
tratamento no HC; e 5 com mulheres que fizeram tratamentos em
outros lugares. Um total de 20 entrevistas, 6 homens e 14 mulheres.
Mesmo desigual, o número de entrevistados entre homens e mulheres
é representativo, pois é no corpo feminino que ocorre a maioria das
intervenções, é nele também que ocorre a fecundação, gravidez e

parto, logo as mulheres estão mais envolvidas no processo reprodutivo
que os homens e devem ser mais ouvidas. Gravadas, elas produziram
no total 40 horas de material registrado.
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Na produção das informações, combinamos o uso de três
instrumentos de registro: o gravador, a ficha do informante e o diário
de pesquisa.
Esse tipo de pesquisa somente é possível ser realizado com o
uso de gravador, porque ele de fato "representa uma ampliação do

poder de

registro'~

O registro de viva voz permite captar a entonação

da voz nas expressões de crítica, dúvida, entusiasmo, surpresa, falhas,
hesitações, tentativas de se expressar, elementos que compõem com os
conceitos e as idéias a produção do sentido da fala, permitindo
aprimorar a compreensão da própria narrativa. Permite também
manter por determinado tempo o registro da narrativa. Por outro lado,
requer a transcrição dessas informações para o papel, trabalho esse
que demanda tempo, gastos fmanceiros e conferência da qualidade de
transcrição, porém obrigatórios, pois facilita o manuseio das
informações e permite conservar os registros por longo tempo,
enquanto que a fita é um material perecível.
O uso do gravador é um elemento de preocupação para o
entrevistado, às vezes inibindo o relato, outras provocando uma
exagerada preocupação com o desempenho pessoal e com o uso da
linguagem. Na somatória, essas preocupações pouco alteram o
resultado da entrevista, e não implicam numa grande diminuição nas
vantagens do gravador na coleta de depoimentos.
Para cada depoimento colhido foi feito uma ficha do
informante, na qual constou seus dados pessoais: nome, residência,

idade, estado civil, naturalidade, religião, raça, número de filhos,
ocupação atual e ocupação do(a) companheiro(a), renda individual
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mensal, renda familiar mensal, tempo de tentativa para engravidar e
causa da esterilidade. Esse procedimento foi de muita utilidade e
permitiu traçar o perfil do(a)s entrevistado(a)s.
No diário de pesquisa foram registrados, pela pesquisadora,
diversos tipos de dados, sempre no final de cada entrevista. Foram
anotadas a experiência vivida na entrevista, avaliações sobre a
condução da entrevista ou sobre a técnica usada. Registramos aioda
informações sobre o( a) entrevistado(a), seu comportamento durante a
entrevista, informações sobre o local onde foi realizada a entrevista,
principalmente quando a entrevista foi feita no trabalho. Também
foram feitos registros das conversas depois que o gravador foi
desligado. Podemos considerar que uma outra entrevista ocorre nesse
momento. São falas descontraídas e sobre diversos assuntos: a( o)
entrevistada( o) opina sobre a entrevista, sobre a técnica, faz perguntas
sobre os tratamentos, sobre o hospital, quer saber sobre a vida da
pesquisadora, pede conselhos e ajuda.
Além dessas anotações, outras foram feitas sobre o hospital,
conversas com os médicos, enfermeiras, assistente social, psicóloga.

Todas muito enriquecedoras para o trabalho de reflexão sobre o objeto
de estudo. Como entrevistadores, nossa arte de ouvir baseia-se na
consciência de que praticamente todas as pessoas com quem
conversamos enriquecem nossa experiência.

O trabalho de transcrição das fitas coloca alguns problemas. O
ideal é que as fitas sejam transcritas pela própria pessoa que fez as
entrevistas, mas no nosso caso isso não foi possível. Então, optamos
por transcrever algumas e o restante foi transcrito por uma profissional
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competente, com formação em ciências socmts e experiências em

entrevistas, e em seguida foram conferidas pela pesquisadora. A
conferência possibilitou corrigir falhas e acrescentar à transcrição
detalhes da entrevista vivenciados pela pesquisadora. Sempre foram
transcritas e conferidas logo após a entrevista, pois facilitava a
recordação da conversa com a(o) entrevistada( o).
Optamos por reproduzir exatamente os registros com todos os
erros, falhas, com os sons produzidos pela pessoa: tosse, riso, choro
etc, mas sempre conscientes de que não é possível a neutralidade na
transcrição das fitas, pois toda reprodução é imperfeita. Bourdieu
(1996: 907) escreve: "Assim, transcrever, é necessariamente escrever,
no sentido de reescrever: como a passagem da escrita ao oral que
opera o teatro, a passagem do oral para a escrita impõe, com a
mudança de suporte. as infidelidades que são sem dúvida a condição
de uma verdadeira fidelidade".

A passagem da entrevista oral para o texto já é uma
interpretação, pois ao colocar a pontuação e qualquer outros
caracteres, a frase adquire um sentido ou outro. E lembrando ainda
que não é possível transcrever alguns aspectos do entrevistado, por
exemplo, a pronunciação e entonação, a linguagem do corpo, gestos,
olhares etc.
O resultado das transcrições,

juntamente com o diário de

campo e a ficha de informantes compôs um volume encadernado com
300 páginas, para posterior análise e ficará de posse da pesquisadora
em seu arquivo particular.
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Para a análise das entrevistas, após várias leituras de todas elas,
optamos por cinco categorias de análise: as diferenças entre os
serviços público e privado, o perfil dos entrevistados, a influência da
mídia, as conseqüências da RA para a saúde e a esterilização como
causa de esterilidade.
E nas palavras de Portelli (1997:27): "Consequentemente,

aquilo que criamos é um texto dialógico de múltiplas vozes e
múltiplas interpretações: as muitas interpretações dos entrevistados,
nossas interpretações e as interpretações dos leitores. "
Na fusão das duas pesquisas elaboramos os capítulos a seguir:
O primeiro capítulo busca definir e conceituar as palavras:
esterilidade, infertilidade e hipofertilidade; em seguida faz uma rápida
viagem ao passado para verificar como a esterilidade foi vivida pelas
gerações anteriores e quais eram os mitos, as crenças que cercavam os

homens e as mulheres

que não

podiam procriar,

chegando

rapidamente ao presente, vamos verificar como a medicina trata a

esterilidade, quais suas causas,

sua ocorrência, e finalmente

mostramos como a esterilização masculina e sobretudo a feminina é
causa de esterilidade social e cria demanda para aRA no Brasil.
No segundo capítulo fazemos um pequeno resumo da história
da RA em geral, para verificar quais são as técnicas existentes que
possibilitam aos indivíduos procriarem e com qual velocidade esses
novos conhecimentos vão sendo incorporados e transformados,
desnudando processos invisíveis e misteriosos do corpo humano.
Damos enfoque especial às conseqüências que a RA causam para a
saúde das mulheres, homens e bebês e para a família.
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O terceiro capítulo busca compreender qual é a origem do status
secundário feminino e como se estabelecem as relações sociais de
sexo na esterilidade humana e na Reprodução Assistida.
No quarto capítulo fazemos um panorama da esterilidade e
reprodução assistida no jornal impresso diário, durante o período de
!993-1994 com a intenção de compreender como os novos
tratamentos para procriar são banalizados e quais as influências que
exercem nos indivíduos que buscam tratamento.
No último e quinto capítulo focalizamos os personagens
principais -

homens e mulheres estéreis ou hipoférteis em busca da

procriação. Através de suas narrativas procuramos apreender os
processos que envolvem essa forma moderna de conceber, colocando
em evidência as dificuldades confrontadas por homens e mulheres e
ressaltando as diferenças de atendimento entre hospitais públicos e
privado, a influência da mídia, as conseqüências para a saúde dos
indivíduos envolvidos com a RA e a esterilização masculina e
feminina causando a esterilidade social.
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2. ESTERILIDADE HUMANA

A falta de criança sempre preocupou os seres humanos. Através
da história encontramos as mais diversas formas de tentativa para
resolver os problemas de esterilidade. A partir dos anos setenta, os
tratamentos médicos para a esterilidade passam a ser difundidos e
culminam com o nascimento de Louise Brown, no dia 25 de julho de
1978, na Inglaterra, através da fecundação in vitro. Está criada uma
nova forma de fecundação. O embrião deixa de ser concebido no
corpo feminino e passa a ser gerado no laboratório, sob a supervisão
de uma equipe médica. Esta nova forma de fecundação vai modificar
completamente o cenário da reprodução humana, oferecendo a
homens e mulheres inférteis a possibilidade de ter filhos(as),
facilitando também as pesquisas sobre reprodução humana.
O que é esse estado de esterilidade que tanto preocupa homens,
mulheres e profissionais médicos? À medida que explicitamos os
significados cultural e social da esterilidade para a sociedade,
podemos compreender mais precisamente a real necessidade de
expansão de serviços que trabalham com esse problema, avaliando as
opções sociais disponíveis, como por exemplo, a adoção.
O entendimento da esterilidade,

da infertilidade e da

hipofertilidade é uma questão central tanto para os sujeitos que
apresentam esse problema como para as pesquisas que tratam desse
assunto.
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2.1. MUITAS DEFINIÇÕES, POUCAS CERTEZAS

Para compreender as palavras
Partimos do princípio de que "as palavras, as idéias e as coisas

de que elas são feitas para significar têm uma história" (Scott: 1993),
que

o emprego

das

palavras

esterilidade,

infertilidade

e

hipofertilidade, nem sempre é claro e adequado, e algumas vezes gera
confusão 6 , e que o sentido do conceito esterilidade varia conforme
seus utilizadores (Athéa, 1990), portanto a compreensão e a definição
destas palavras e conceitos é de fundamental importância.
O primeiro recurso utilizado para a compreensão das palavras
foram os dicionários e enciclopédias.
Recorrendo ao Dicionário da língua francesa Le Nouveau Petit

Robert, de 1995 encontramos os seguintes significados:
«ESTERILIDADE: é um substantivo feminino, a palavra
apareceu no século XIII, é procedente do latim sterilitas e significa a
incapacidade (do ser vivo) para procriar. Esterilidade de uma
mulher, de um homem, proveniente de uma lesão orgânica do
aparelho genital ou de uma esterilização voluntária definitiva ou
reversível.

Esterilidade

masculina

(aspermia,

azoospermia),

feminina!! (p. 2145) 7;
<<

INFERTILIDADE: substantivo feminino, apareceu em 1456,

procedente do latim antigo infertilitas. Estado de uma pessoa, de uma
coisa infértil !! (p. 1169).

« Infértil: (adj., 1434, procedente do latim

antigo infertilis) '« que não é fértil>> (p.1169).

<<

Fértil: (adj., séc.

f>Ver capítulo 5. A Reprodução Assistida no jornal impresso diário no Brasil.
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XIV, latim fertilis) se diz de uma fêmea que pode ser fecundada e que
é capaz de procriar» (p. 910);
<<

HIPOFERTILIDADE: é a composição da palavra Hipo

(elemento do grego hupo: abaixo, de lado) que exprime diminuição,
insuficiência, situação inferior.

>>

(p. ll15) + Fertilidade (subst.

Fem., 1361, latim fertilitas) é a qualidade do que é fértil. Capacidade
de ter crianças. » (p. 910).
Portanto, hipofertilidade designa a diminuição da capacidade de ter
cnanças.
Existem várias dificuldades para tentar entender as três palavras
no dicionário francês. Na definição dada acima, a palavra esterilidade
definida como a incapacidade de homens e mulheres para procriar,
não esclarece quanto ao tipo de incapacidade: se espontânea ou das
técnicas médicas. O indivíduo pode ser incapaz de procnar
espontaneamente, adquirir a capacidade pelas técnicas médicas
modernas e mesmo assim continuar sem procriação por ineficácia das
técnicas médicas.

Na palavra infertilidade, o dicionário nos remete à palavra

infértil, que por sua vez nos remete à fértil, e somente aqui fecha o
círculo, mas as dúvidas permanecem, sugerindo que a qualidade de ser
fértil é apenas feminina. E nos perguntamos porque o dicionário não
faz referência à capacidade de ser fértil do macho. A ligação umbilical
existente entre esterilidade e feminino, faz com que os dois termos
sejam compreendidos como sinônimos, e portanto, esta ligação
também é estendida para a palavra fertilidade. Vale ressaltar que o
7

Todas as citações procedentes de trabalhos produzidos em francês, inglês e espanhol foram

traduzidas livremente pela autora.
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dicionário está atualizado, cita a fala de Jaques Testar! e mostra a
PIVETE como tratamento para a esterilidade.
Quanto a definição dada pelo Le Nouveau Petit Robert a palavra
hipofertilidade, do mesmo modo como ocorre com a definição de

infertilidade a dúvida permanece: é uma condição exclusivamente
feminina, ou estendida aos homens também?
Agora, recorrendo ao dicionário português Caldas Aulette de
1970, encontramos os seguinte sentidos:
Esterilidade, sj qualidade do que é estéril; infecundidade.
Estéril, acij. Que não dá fruto quando por natureza deve dá-lo.

Infecundo; que não tem prole.
lnfertilidade, sj qualidade do que é infértil; esterilidade.
Infértil, acij. Que não é fértil, infecundo, estéril; que apesar de

cultivado não produz frutos.
Hipofertilidade é a composição de Hipo (Prefixo que entra na

composição de várias palavras e que significa debaixo, em grau
inferior) + Fertilidade, sj Aptidão para a fecundação. Então,
Hipofertilidade é a diminuição da aptidão para a fecundação.

Neste dicionário, esterilidade é sinônimo de infertilidade e viceversa, e seu sentido é a qualidade daquele que não produz frutos. Não
faz referência a esterilidade humana e portanto, a esterilidade do
homem ou da mulher. Quando define a palavra fertilidade se refere a
aptidão para a fecundação. A fecundação ocorre no corpo da mulher

(agora também é possível no laboratório), pois somente ela tem
aptidão para a fecundação, portanto reafirma-se o estado de fertilidade
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como condição feminina, mas devemos lembrar que para haver a
fecundação é necessário o gameta masculino.
Bem, como a dúvida permanece, o próximo passo foi consultar
as enciclopédias, começamos pela Encyclopédie de Diderot e
d'Alembert, a enciclopédia por excelência, na qual só encontramos a
palavra esterilidade. Para esses

estudiosos do

século

XVII,

esterilidade é uma "... doença que pertence ao sexo. Ela depende de
vários causas ... A maior parte das mulheres concebe e conduz seu
fruto até o nono mês, mas muitas dentre elas não podem conceber, é

isso que nomeia-se esterilidade. É uma doença que aflige as famílias,
tirando-lhes a esperança de ter herdeiros.". Diderot e D'Aiembert
continuam a discorrer sobre o termo em questão mostrando as causas
da esterilidade masculina e feminina e alguns tratamentos.
Há dois pontos interessantes na definição de Diderot e
D'Aiembert: esterilidade é a impossibilidade da mulher conceber, e as
causas podem ser femininas e masculinas. Eles citam mesmo a

possibilidade da mulher e do homem, que não puderam procriar no
primeiro casamento, ter filhos com outro parceiro em um segundo
casamento. Desta forma, ficando evidente se a esterilidade era
feminina ou masculina, pois a mulher fértil, casada com um homem
estéril, no segundo casamento com um companheiro fértil, poderia ter
filhos; e o contrário também. O segundo é que a esterilidade é uma
doença social, que modifica a família pela impossibilidade de deixar
herdeiros. A doença que a esterilidade causa é da ordem social,
modificando a família, impedindo a continuação da espécie humana.
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Um conceito para cada utilizado r
Agora, vamos ver como o conceito de esterilidade, pode variar
dependendo de quem o utiliza.
Para a mulher, esterilidade significa não engravidar no
momento por ela desejado, após um tempo de espera tolerado
diferentemente de uma mulher a outra. Muitas mulheres podem julgarse estéreis por vários motivos: após alguns meses de interrupção da
pílula; porque usa um método contraceptivo; quando não se deseja
ficar grávida e também não usa uma contracepção segura e regular; se
não têm relações sexuais regulares etc. Elas podem consultar o médico
por razões bem diferentes, todas designadas por um único termo
esterilidade, mas que pode não ter nada a ver com o estado patológico

no sentido médico do termo (Athéa: 1990:19).
Para os demógrafos, a esterilidade se define como a ausência de
criança no fim do período reprodutivo. A esterilidade está estável por
pelo menos um século, variando entre 3 a 5%, número bem inferior
daqueles que são regularmente anunciados pelos médicos. Esse
número merece ser ponderado: não ter criança no fim do período
reprodutivo não significa que tenha querido ter uma criança, ou que
estava em situação de ter filho(a)s (Athéa, 1990: ).
A Organização Mundial de Saúde (OMS,

1990) defme

infertilidade "como falha em conceber depois de pelo menos dois anos

de relações sexuais

sem proteção. Aqui, o termo "infertilidade"

engloba tanto esterilidade como subfertilidade. ".

Nas palavras de Tou1emon (1995:1080), a ínfecundidade total é
"o fato de permanecer sem criança no fim da vida; a infecundidade
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pode ser voluntária ou não, associada aos problemas de esterilidade
ou não.".

Para Fernandez (1992:6-7) é necessário fazer a distinção entre
fecundidade e fertilidade. Fecundo é o indivíduo que concebeu e
portanto o contrário é infecundo, voluntário ou involuntário. E fértil é
o indivíduo apto a conceber e o contrário de estéril, é sempre
involuntário nos dois casos.

O que temos é uma definição para cada utilizador, e nenhum
consenso entre eles.
Uma vez revisada as palavras e seus conceitos e verificado
como os diversos estudiosos do assunto se apropriam delas, façamos
urna curta viagem aos tempos passados, através das lendas, contos e
tradições populares para verificar corno a incapacidade de procriar de
homens e mulheres foi enfrentada.

2.2. A ESTERILIDADE DURANTE OS SÉCULOS

Durante milhares de anos e em todo o mundo tentou-se evitar a
esterilidade e ansiou-se pela fertilidade. As mulheres estéreis foram
punidas e desprezadas por não terem crianças e carregaram sozinhas,
até época recente, o peso da esterilidade do casal.
Nas palavras de Laget (1982: 35),

"Ela é maldita, a mulher

estéril. Essa certeza está inscrita profundamente nos espíritos, e ela
permanece poderosa na área geográfica da civilização judaico-cristã.

O orgulho de procriar, que é uma das pulsações fundamentais do
indivíduo, orquestrada pelas motivações de uma sociedade inteira,
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desaparece se a mulher não concebe a cnança. O medo de uma
esterilidade se situa além das diferenças culturais de um povo a outro.
Uma mulher que não tem criança não é verdadeiramente mulher, é
um braço morto do corpo social. Até a nossa época, a mulher que não

pode ter criança é considerada como sombria e infeliz. Aquela que
não quer ter filhos é mostrada com o dedo, como premeditando um
tipo de traição. "
Laget continua, a mulher, pela sua característica de portadora da
criança, é considerada responsável pela esterilidade, na sociedade
tradicional. Não se atribui a esterilidade ao homem. Ele cita como
ilustração, a obsessão de rainhas, imperatrizes e mesmo as favoritas

reais, em provar sua fecundidade, sob pena de serem abandonadas.
Somente com um novo casamento é possível retirar das mulheres a
responsabilidade pela esterilidade. Uma esposa estéril com seu
primeiro marido, revelava-se fecunda com o segundo esposo, apesar
da sua idade mais avançada. O relato abaixo é exemplificador:
"As memórias de Antoine Jacmon, burguês de Puy, que se

situam em 1650, nos revelam a estupefação e a incredulidade geral
frente a gravidez tardia. Mme Saint- Vida/ tem 47 anos. Ela foi estéril
durante 25 anos com seu primeiro marido, "homem ágil, robusto e
jovem". No segundo casamento, ela casou-se com um notável da

cidade que nunca teve crianças com suas primeiras esposas. Alguns
anos mais tarde, ela ficou doente: inchada, enfraquecida e agitada.
Ela pretende sentir uma criança, mas ninguém acredita. Médicos,

apothicaires, cirurgiões concluem a l'hydropisie, até quando ela dá à
luz uma bonito bebê. O autor se extasia de uma fecundidade tão
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extraordinária em idade tão avançada; em nenhum momento da
narração, ele se interroga sobre a esterilidade do primeiro marido. "
Laget nos mostra que existe confusão entre impotência e

esterilidade. "A esterilidade é impotência da mulher.". O homem
potente deve procriar naturalmente, mesmo se ele tem idade avançada.
A esterilidade está ligada à idéia de maleficio irreversível do
qual a mulher é vítima, mesmo os médicos se referiam a ela, até o fim
do século XIX, em termos de fatalidade, sem considerar a
possibilidade de um estado patológico a ser descoberto e tratado.
Nos últimos anos antes da Revolução Francesa, os livretos dos
cirurgiões incluem uma lista com as razões mecânicas da esterilidade,

mas não propunham nenbum remédio a essa infelicidade. Os casais
estéreis, até época recente, usavam outros recursos: práticas de caráter

simbólico, uso terapêutico ou mágico
peregrinações.

As

crenças

pagãs,

de plantas,

extremamente

pedras

antigas,

e
são

freqüentemente misturadas às devoções cristãs segundo indicações
dadas por textos antigos, eruditos ou folclóricos.
Vejamos quais são os recursos das mulheres estéreis em busca
da maternidade. Elas recorrem aos vários elementos, aos quais são

atribuídos poderes fecundantes. O mais poderoso desses símbolos é o
falo: o contato com o falo de pedra e os menires representam um rito
de fecundidade. A maior parte dessas pedras são imagens do membro
masculino, que as mulheres vão tocar ou se esfregar para obter a
concepção.
Outro símbolo de fecundidade é a água. Muitas fontes ou
quedas de água- pontos onde a água brota e escorre, possuem poder
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fecundante, pois atribuía-se a fertilidade de uma mulher à umidade de
sua matriz, e relacionava-se as suas perdas a uma semente. Os banhos

prolongados e aromatizados de ervas favoreciam a concepção de uma
criança. Ou uma mulher estéril deve banhar-se numa água em que
mergulhou uma placenta; ou beber, em tempo e quantidade regulares,
a água que brota de uma fonte milagrosa. A água representa a
fertilização de uma terra também árida. Mas ela é também,
tradicionalmente, símbolo de sexualidade e, provavelmente é o sentido
necessário que se deve dar ao poder fertilizante de certas fontes. O
culto das fontes é uma velha tradição pagã da fecundidade às vezes
associada a uma devoção particular.
Outros recursos utilizados pelas mulheres desejosas da
maternidade são: ser a primeira a entrar no quarto de parto, após o

nascimento de um bebê; usar no pescoço órgãos genitais de um
animal; colocar sobre a cabeça uma pele de ovelha que teve carneiro.
O único relato encontrado para os homens estéreis, prega que o
marido deve usar uma calça (pantalon) de uma mãe de família
numerosa e assim se tomará fértil.

Nas receitas e preparações destinadas a tornar as mulheres
grávidas, entram, na maior parte do tempo, substâncias animais
provenientes de fêmeas. Conta-se que Catherine de Médicis, para ter
um bebê, colocou sobre o seu ventre um cataplasma composto de
terra, pervínca em pó, chifre de boi pulverizado, excremento de vaca e
leite de égua.

Laget escreve que algnns objetos de fecundidade são associados
às práticas especificamente cristãs. Entres esses objetos os mais
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capazes de favorecer a infelicidade da esterilidade são: o cinto usado
pela virgem; a veneração da fechadura da igreja, que está associadas à
imagem de abertura do corpo estéril para receber a semente masculina
e conceber; e o badalo do sino.
Para Gélis (1984:58) a devoção com o smo da igreja pelas
mulheres estéreis começou no fim do século XVI na catedral de
Mende, e permaneceu até 1900. As mulheres estéreis passam a
esfregar o ventre no sino e rogar à Virgem na esperança de obter a
maternidade desejada. Outro recurso das mulheres estéreis é a
peregrinação a algumas santas, como Santa Ana ou à Virgem, mães
por excelência.
Na pequena viagem que fiZemos pelos tempos passados através
de apenas três autores estudados (Laget, 1982, Gélis, 1984, Barbaut,
1990), verificamos que os rituais mágicos religiosos eram procurados
quase que somente pelas mulheres e que a esterilidade era então, um
problema feminino. A noção de responsabilidade masculina na
esterilidade de um casal é uma aquisição recente - algumas dezenas de
anos. No decorrer da última metade do século XX, a mulher viu sua
responsabilidade decrescer na esterilidade conjugal, à medida que era
reconhecida e apreciada a responsabilidade masculina. No passado as
mulheres estiveram presas às crenças, às superstições, às magias etc.

Atualmente se submetem aos novos tratamentos modernos oferecidos
pela medicina. Portanto, a busca pela resolução da esterilidade
permanece, o que muda são as formas.

52

2.3. A ESTERILIDADE NA ATUALIDADE
Jacques

Testart

(1993:118),

pesquisador

interessado

na

procriação animal e humana, membro participante da equipe
responsável pelo nascimento de Amandine em fevereiro de 82 na
França, define esterilidade como a "incapacidade de procriar. Na

ausência de intervenção médica eficaz, o casal estéril não teria

jamais crianças. Salvo em casos bem definidos {ausência de ovários,
de trompas ou de espermatozóides etc) a esterilidade somente é certa
no fim da vida reprodutiva".
Há dois problemas nessa definição:
I) «casal estéril>>: ao atribuir a esterilidade ao casal, mascara-se
o fato da esterilidade ser masculina ou feminina exclusivamente e
portanto,

esconde-se

o

tipo

de

intervenção,

completamente

diferenciado para homens e mulheres, conforme vamos mostrar no
capítulo dois.
Laborie (1992) mostra que o uso desse discurso, no qual o
sujeito sexuado- homem ou mulher, é suprimido em favor do sujeito
indefmido, o casal -

testemunha uma valorização da imposição de

relações sociais entre os sexos onde a mulher existe somente no casal.
2) Se a esterilidade é certa somente no fim da vida reprodutiva,
então, como tratá-la antes?
Para o autor, hipofertilidade é a "dificuldade para conceber. O

casal (ou indivíduo) hipofértil pode teoricamente obter uma criança,
mas com uma probabilidade inferior àquela observada para a
população média" (Testar!, 1993:116).
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A diferença entre os dois termos é que o adjetivo estéril é
qualificar o indivíduo que jamais poderá procriar espontaneamente e o
adjetivo

infértil

qualifica

o

indivíduo

que

poderá

procnar

espontaneamente ou com a ajuda médica. São para os indivíduos
estéreis e inférteis que a Medicina, através do que se convencionou

chamar de reprodução assistida, vai oferecer tratamento para obter a
criança desejada.
Para Femandez (1992:3) "A esterilidade não é uma doença, e
ela não ameaça a saúde física". Há outros autores que concordam

com esta afirmação. Se essa afmnação é aceita, porque a medicina
cuidaria da esterilidade?
A esterilidade - ausência de criança coloca dois problemas para
a Medicina:
• Não é urna doença! Os indivíduos que não tentarem engravidar,
talvez nunca saibam de seu problema para procriar. E podem viver
sua vida normalmente sem se preocuparem com isso ou se sentirem

doentes por não procriar.
• Somente é possível determinar a esterilidade do indivíduo
relacionando-o com o sexo oposto, ou seja, é necessário um
homem e uma mulher para procriar e se um não puder, o outro

também não poderá. Portanto o problema deixa de ser individual e
passa a ser da união de dois indivíduos. O paciente deixa de ser um
indivíduo masculino ou feminino e passa a ser formado pela
somatória do indivíduo masculino o indivíduo feminino, porém
com problemas, tratamentos e participação na reprodução
diferentes.
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Femandez (1992:9-11) mostra que três fatores interferem na
fecundidade: I) a idade do homem e da mulher e a idade do início das
relações sexuais; 2) a freqüência e o período das relações sexuais; e 3)
a relação entre o esperma e o muco cervical.

A fecundidade feminíoa diminui a partir dos 30 anos, e
aumenta, com a idade, a probabilidade de lesão das trompas pósinfecciosa, de problemas hormonais, do endométrio e do risco de falso
parto. No homem, a espermatogenese 8 ocorre até idade mais
avançada. No entanto, estima-se que a fecundidade diminui em 70%
no homem de menos de 40 anos e mais de 60 anos. A fecundidade é
mais elevada quando as relações são freqüentes, e ocorrem,
principalmente no período fértil do ciclo feminino (Femandez,
1992:10).
Para determinar a relação existente entre o muco cervical e o
esperma, é necessário observar as relações existentes entre a qualidade
da secreção do muco cervical no momento da ovulação e a qualidade
dos espermatozóides, em particular sua mobilidade durante a

íoseminação praticada com o esperma descongelado.

Índice de Esterilidade

Assim, como definir as palavras e os conceitos de esterilidade,
infertilidade e hipofertilidade é motivo de controvérsias além de não
ser fácil determíoar o íodice de esterilidade. Os números mais
variados são dados por diversos autores.

8

Espennatogenese: transformação das células germinais presentes nos testículos em
espermatozóides. Para Fernandez (1992:12) espermatogenese é "Os testículos produzem os
espennatozóides no fim de tun ciclo de maturação, a espennatogenese, que dura 74 dias.".
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A Organização Mundial de Saúde (OMS, I 990) estima que a
prevalência de infertilidade (esterilidade + sub fertilidade) é de I O%
nos países industrializados. Outros autores mostram que a infertilidade
conjugal está presente em aproximadamente 15% de todos os casais
em idade reprodutiva. Em 40% das vezes existe uma causa feminina,
noutros 40% uma causa masculina e, em 20% ambos estão
envolvidos.
Novaes (1994:24) escreve que "a população de casms
infecundos não é importante: ela é estimada entre 4 a 7% dos casais,

cuja mulher está em idade de procriar, mas estima-se que somente 3 a
4% apresentam esterilidade total; por outro lado 15 a 20% de casais
em idade de procriar consultam um médico por problemas de
infecundidade. Um terço desses casais teriam dificuldade devido a
infertilidade do homem, ou dois terços, se leva-se em conta os casais
cuja dificuldades conjugam fatores masculinos e femininos".
Esses

índices

encontrados

são

estimativas

para

países

industrializados. Para o Brasil não encontramos a taxa de esterilidade.
Considerando que o índice do Brasil é igual ao dos países
industrializados, podemos supor até que seja maior, pela falta de
controle de muitas causas de esterilidade, como por exemplo a fome

intensa, exposição de trabalhadores a produtos químicos, doenças
infecciosas, AIDS etc., ainda devemos somar a ela, o índice de
esterilidade causado pela esterilização em massa feita no país. Mas
devemos fazer a seguinte ressalva: o problema no Brasil é o excesso
da fertilidade, os diversos recursos usados para diminuição da mesma,
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e a pouca atenção para bem como o estudo da esterilidade das
situações causadoras de esterilidade.
Se existe um equilíbrio na esterilidade primária entre homens e

mulheres, não existe esse equilíbrio na esterilidade secundária. São as
mulheres que estão esterilizadas no Brasil (40%), e apenas urna
parcela dos homens (2,6%) 9• A história não mudou, esterilidade
continua sinônimo de feminino. A mesma medicina que deu
visibilidade à esterilidade masculina, cria e usa técnicas para destruir a
fertilidade feminina.

Ca usas da Esterilidade

Segundo Athéa (1990) a esterilidade é construída socialmente
por diversas causas:
I) A vida sexual começa pela esterilização. Os adolescentes
ganharam o direito a sexualidade, mas não o da reprodução;
2) Pela programação da concepção: a maternidade só está autorizada
após a realização de todos os projetos do casal. A primeira
gravidez ocorre tardiamente, quando a fertilidade feminina já está
diminuindo; o estado normal do casal é de não concepção, e
quando ocorre deve ser por decisão do casal.
3) O uso de contraceptivo oral (pílula) combinado com a idade do
casal e o decréscimo com a idade, das chances de fecundidade:
a) Medo da esterilidade freqüentemente evocado pelas mulheres
que usam pílula, pode estar relacionado com o sentimento de

9

Confonne mostra PNSDS/96: 75% de homens e mulheres unidos usam algum método
contraceptivo, destes 70% usam métodos modernos: 40% esterilização feminina, 3%
est~ilização masculina e 21% pílula.
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culpa pela dissociação do sexo para o prazer e do sexo para a
procriação;

b) Prazo para concepção após a utilização da pílula é notadamente
alongado, para qualquer marca de pílula e tempo de utilização;
c) As mulheres pouco férteis que usam pílula e jamais ficaram
grávidas, podem ter sua fertilidade alterada;
d) As chances de fecundidade decrescem com a idade para as
mulheres, começando aos 30 anos e acentuando-se largamente
após os 3 5 anos;
4) Uso da Esterilização:

Nos EUA e alguns países anglo-saxões, a esterilização constitui
o principal método contraceptivo após os 30 anos, que associado ao
divórcio freqüente e novo casamento, levam mulheres e homens a
procurar reversão da laqueadura ou da vasectomia e a FIV;
5) As doenças sexualmente transmissíveis;
6) AAIDS;

7) A esterilidade iatrogênica:
a)

Uso de "Distilbime" usado para prevenir aborto espontâneo,
causa, no feto, má formação uterina e esterilidade; lO

b)
10

Cirurgias ovarianas mutilantes para os quistos funcionais;

Nas palavras de Greer (1984:71) Tanto os filhos como as filhas de mulheres que tomaram

DIETILSTILBOESTROL durante a gravidez nasceram com a fertilidade prejudicada. Um estudo
(..) na Califórnia do Norte com filhas dos 5 a 7 milhões de mulheres que tomaram a droga (sem

qualquer motivo válido) constatou que apenas 45% das que tentaram a gravidez na amostragem
foram capazes de gerar filhos vivos. Outros grupos de filhos DES tinham graves defoitos no
sistema reprodutivo e alguns sofreram o desenvolvimento de condições malignas nos órgãos
genitais.
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c)

Histerectomias abusivas;

d)

Alguns tratamentos médicos para a esterilidade podem ter
impactos nefastos sobre a fertilidade:

e)

repetidas estimulações da ovulação podem induzir ou
favorecer

o

desenvolvimento

de

uma

endometriose

comprometedora para a fertilidade;
f)

são freqüentes os acidentes da hiperestimulação causadora
de prováveis lesões ovarianas podendo, secundariamente,

provocar distrofias ovarianas e conseqüentemente, lesões
tubárias;
g)

Punções de óvulos que podem provocar dilacerações e
abcessos nos ovários;

h)

Conversas agressivas, com homens e mulheres, sobre a IVG
(Interrupção Voluntária da Gravidez) podem ter efeitos
destruidores

fisicos

e

psicológicos

provocando-lhes

sentimento de culpa pela prática da IVG.
8) A esterilidade, como história individual de cada um.
Podemos ir além da classificação de Athéa e encontramos
outras causas de esterilidade.
Segundo Greer (1984:71), poucas pessoas nascem estéreis, mas
a esterilidade congênita pode aumentar pela exposição de pessoas ao
meio ambiente nocivo (exposição a radiação, produtos químicos). Ela
cita como exemplos, as conseqüências da explosão da bomba atômica
em Hiroxirna e Nagasaki, da radiação pelo césio 137 no Alasca, os
níveis crescentes de chumbo na atmosfera e outros agentes
contaminadores.
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Além

dessas,

ainda

encontramos

mms

duas

causas,

a

esterilidade causada pelo tempo de espera para conceber. Se a
gravidez não chega tão logo ela é desejada, é considerado sintoma de
esterilidade. Logo, a espera em conceber é tratada corno doença.
Esterilidade idiopáticas: são esterilidades inexplicáveis do ponto de
vista da medicina. Às vezes elas duram muito tempo e cedem
"'milagrosamente", bastando para isso, a inscrição numa lista de espera

para fecundação in vitro (Laborie, 1993). Segundo Oliveira (1996)

"estudos demonstram que a maior contribuição dos centros de
tratamentos de infertilidade é, exatamente, o fato de que nascem mais
crianças na "lista de espera" dos ditos "tratamentos", do que
provenientes destas terapias, e isso é um fenômeno mundial".

Outras causas de esterilidade são: 1) doenças (infeções, estresse
psicológico); 2) uso de drogas legais (álcool, fumo) e ilegais; 3) pelo
trauma emocional e físico; 4) abortos induzidos ou espontâneos, legais
ou ilegais; 5) inserção, rejeição ou remoção de um DIU; e 6) pelo
envelhecimento.

A idade feminina corno causa de esterilidade: segundo
Toulernon (1995:J.l05) à medida que a idade da mulher aumenta,
diminuem as chances de gravidez em ausência de tratamentos; "20%

das mulheres que tentam ter sua primeira criança aos 35 anos não

tem, contra 12% aos 30 anos, 8% aos 25 anos e 4% aos 20 anos". A
probabilidade aumenta 0,8 ponto por ano até 30 anos, e após essa
idade mais rapidamente. A
rapidamente após 40 anos.

possibilidade

de

conceber

diminui
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Portanto, o período situado entre 20 e 35 anos é o mais fértil
para o homem como para a mulher. As possibilidades de fecundação
da mulher desaparecem após os 50 anos. O homem conserva em um
caso sobre dois um espermatogenese após 80 anos
Arilha (1991 :20) afirma que as mulheres com mais de 35 anos
de idade, casadas a mais de 5 anos, têm chance de engravidar é
infinitamente menor quando seus maridos apresentam menos de 20
milhões de espermatozóides por cm3.
No Brasil vemos confirmadas essas várias esterilidades sociais.
A adolescência é compreendida entre 15 e 25 anos, e em alguns casos,
ou até mesmo antes ou depois dessa idade 11 , o que atualmente
constitui

um

problema

social

internacional

(Roland,

1994).

Camesecca (1998: 22) mostra que existem muitas definições para
adolescentes na literatura e que o consenso "refere-se a vivência de
um período de transição de menor responsabilidade frente ao
trabalho e a família, combinado a uma maior liberdade e alguns
direitos, como por exemplo, a experimentação nos campos da

afetividade e da sexualidade".

A PNSDS/96 mostrou que 18% das adolescentes entre 15 e 19
anos já haviam iniciado a vida reprodutiva, ou porque já se tornaram
mães, ou porque estão esperando o primeiro filho(a). Em pesquisa
realizada em Araraquara, em 1991, das 361 mulheres entrevistadas, 73
eram adolescentes entre 14 e 20, dessas 32 engravidaram, uma fez
aborto aos 12 anos de idade e uma fez esterilização aos 20 anos de
11

Sobre Gravidez na Adolescência ver Rolam!, M. I. F. A construção social do problema da

gravidez na adolescência: estudo de caso sobre o campo institucional da central da gestante, em
Piracicaba, SP. Dissertação de Mestrado apresentada na UNICAivfP, Campinas, 1994 e
Carneseca, M.C.

61

idade, após duas operações cesarianas e uma laqueadura associada a
última cesariana (Cameseca, 1998). Apesar de ser uma amostra
pequena da cidade de Araraquara, reflete a realidade espalhada pelo
país: alto índice de gravidez na adolescência, de aborto, de
esteLde-cesãfmna.
~

.

Bem, se os adolescentes têm o direito de experimentar a

sexualidade mas não têm direito de se reproduzirem, se quando a
reprodução acontece na adolescência é considerada um problema
social, podemos concluir que a reprodução somente está autorizada a
partir dos 25 anos, depois da adolescência.
- Como podemos observar, muitas das oonquistas tecnológicas
podem provocar a esterilidade de indivíduos expostos a elas. Para
concluir, parece-me fazer sentido perguntar: o que leva uma sociedade
a criar situações causadoras de esterilidade?
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3. A REPRODUÇÃO ASSISTIDA EM GERAL

Desde o início dos tempos e até os anos setenta do nosso século,
os bebês nasceram a partir de uma relação sexual, a forma histórica da
reprodução sexuada. Sempre houve esterilidade e nunca foram bem
aceitas motivando as mais diversas tentativas de resolvê-la, nem
sempre com sucesso.

As tentativas médicas de oferecer uma forma de contornar a
esterilidade humana são bastante antigas e tiveram início com
experimentos feitos em animais, muitas vezes sendo imediatamente
transferidos para os humanos.
Em 1978 a mídia anuncia o nascimento, na Grã-Bretanha, de
Louise Brown a primeira filha da fecundação in vitro no mundo,
realizada pela dupla Robert Edwards e Patrick Steptoe. Desde então,
informam com freqüência o nascimento de novos bebês procedentes
da fecundação in vitro (FIV) -

em outubro/78, uma menina em

Calcutá; em janeiro/79, um menino Alastair Montgomery na GrãBretanha realizada pela mesma equipe responsável pelo nascimento de
Louise; em fevereiro/82, nasce Amandine, na França, sob a
responsabilidade da equipe René Frydman e Jacques Testar!- e das
novas possibilidades de intervenção no ato de procriar. As pesquisas
são tantas que poderíamos considerar a FIV uma técnica corriqueira
comparada às novas possibilidades: gravidez e parto para mulheres
após a idade reprodutiva, clonagem humana, uso de óvulos de fetos
femininos mortos etc.
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O Brasil repete a situação internacional, em 7 de outubro de
1984, nasce Anna Paula Caldeira - o primeiro bebê FIV brasileiro, no
Hospital e Maternidade São José dos Pinbais, em Curitiba. O médico
responsável foi Milton Nakamura, reconhecido pelo Conselho
Regional de Medicina e contestado por Nilson Donadio, ao afirmar ter
sido ele o pioneiro, em experiência realizada na Santa Casa, em São
Paulo, um ano antes (Revista Folha, n.38, 10/01193).
A partir do êxito da primeira fecundação in vitro em humanos,
muitas outras técnicas foram criadas, associadas a ela ou não, e

aperfeiçoadas.

3.1. ESCLARECENDO A TERMINOLOGIA
O primeiro problema que se apresenta é saber que denominação
dar ao uso das tecnologias aplicadas à reprodução.
Jacques

Testar!

(1993 :117)

define

PMA

(Procriação

Medicamente Assistida) da seguinte forma: "Em teoria designa todos
os artifícios médicos que permitem ajudar os individuas a procriar

(métodos

cirúrgicos,

hormonais,

biológicos .. .).

Na prática,

a

expressão PMA é reservada freqüentemente para a inseminação
artificial (IA) e para a Fertilização in vitro e transferência de embrião
(FIVETE}.".
Na literatura sociológica a denominação usada é Novas
Tecnologias Reprodutivas (NTR) ou Novas Tecnologias Reprodutivas
conceptivas (NTRc). Laborie (1992:209) usa Novas Tecnologias
Reprodutivas (NTR), quando tratam da ''fecundação in vitro e as
técnicas que são associadas a ela". Ainda encontramos outras
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denominações: Reprodução Assistida (RA), ou técnicas de concepção
assistida.
Vou optar pela RA com o seguinte sentido: são técnicas
médicas

que

têm

a

finalidade

de

auxiliar

os

indivíduos

estéreis/inférteis e hipoférteis a procriar. Sua principal característica é
que a relação sexual fecundante é substituída pela técnica de
fecundação aplicada por um médico/biólogo, dispensando, portanto,
relações heterossexuais para a reprodução e a concepção.
Na RA é tarefa médica o ato da fecundação. Na IA o médico
substitui uma atividade do corpo instrumental -

o ato sexual por uma técnica

a inseminação. Na FIVETE a fecundação acontece

fora do corpo feminino, fora do ato sexual a partir da reunião do
espermatozóide e do óvulo feita pelo médico/biólogo. Cabe a ele
decidir quais gametas vão se encontrar e quais podem se tornar
adultos.
A inseminação, a FIVETE e outras técnicas associadas a elas
não são tratamentos, no sentido propriamente médico do termo, para a
esterilidade, a hipofertilidade ou a infecundidade. Elas são técnicas
alternativas para as relações sexuais, quando elas não forem
fecundantes.
O conjunto de técnicas médicas cientificamente desenvolvidas
que permitem a reprodução humana é bastante amplo.

3.2. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL (IA)
Inseminação artificial é um "Artifício técnico que consiste em

introduzir os espermatozóides nas vias genitais femininas, fora da
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relação sexual.". O esperma usado na inseminação artificial pode ser

do companheiro, IAC ou de um doador, IAD. "Os gametas podem ser
depositados no colo do útero (IA cervical), no útero (IA infra-uterina),
nas trompas (IA tubária), ou ainda na cavidade abdominal (IA
transperitonia!}.

·~

(Testar!, 1993:116). Os espermatozóides são

coletados, selecionados, preparados e transferidos para as vias genitais
femininas.

A história da inseminação artificial começa em 1770, quando o
biólogo italiano Spallanzani descobre que o contato entre o fluido
seminal e o óvulo permite a fecundação de mamíferos. Em seguida,
em 1779, o médico inglês chamado John Hunter consegue a primeira
inseminação artificial em uma mulher cujo marido sofria de uma baixa
mobilidade em seus espermas. Na França, em 1804, o francês Thouret
realiza outra inseminação artificial com êxito. A partir dessa data, as
inseminações são feitas com o esperma do marido e somente no fim

do século XIX, de maneira secreta, com o esperma de um doador.
Apesar de se tratar de um procedimento bastante simples, ela foi
pouco usada.
A prática de IA não ocorre sem problemas. Para que haja IA é
preciso a masturbação, moralmente condenada, e da doação de sêmen,
considerada adultério.
Em 1880, um tribunal de Bordeaux, na França, proíbe a prática
da inseminação artificial; em seguida a Igreja Católica também a
proíbe. A proibição se dá, segundo Stolcke (1991 :92 ),

"porque

ambas as instituições argumentam que a inseminação artificial é
contra o direito natural ou divino. O problema de ambos -tribunal e
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igreja -

é que para realizar uma inseminação artificial é necessária

uma pequena manipulação, "obviamente" imoral. Era necessário a
masturbação para obter o sêmen, já que os senhores em questão não
conseguiam a penetração e o sêmen não funcionava.".

A Inseminação Artificial por Doador Anônimo é o artificio
técnico mais antigo para a prática da fecundação. A primeira IAD foi
praticada num ser humano em 1884, pelo Dr. Pancoast, nos Estados
Unidos, no Jefferson Medicai College.
As primeiras observações sobre o efeito do frio sobre o esperma
são geralmente atribuídas a Spallanzani, realizador destas pesquisas
em 1776. À partir de 1940 os esforços de pesquisa se concentram em
encontrar um método de congelamento simples e eficaz, que não altere
a estrutura genética do espermatozóide e que lhe permita urna taxa de
sobrevida razoável após o congelamento. Em 1949 descobre-se que o
glicerol, com suas propriedades crioprotetoras, conserva o esperma
humano e o esperma animal.
Em

1953,

se

realiza

a

pnrnerra

fecundação

com

espermatozóides congelados, nos Estados Unidos -lugar onde foram
criados os primeiros bancos de esperma. Agora o esperma é congelado
por um método mais simples, com o dióxido de carbono sólido. Em
1962-63, é criado um método mais eficaz de crioconservação,
utilizando-se o azoto líquido. Conseqüentemente, cria-se espaço para
o aparecimento de vários bancos de esperma nos EUA, cuja atividade
principal é a conservação de esperma de homens que desejam
submeter-se a vasectomia.
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A possibilidade de congelar esperma permite a criação de
bancos de sêmen, e estes permitem o aumento da inseminação
artificial e da inseminação artificial com doador.
Na França, somente em 1973, cria-se os três primeiros bancos
de espermas

12

congelados e começa a difusão das práticas de

inseminação artificial, com os principais objetivos fixados pelos
fundadores, de responder à demanda de IAD provenientes de casais
cujo marido é estéril, e de continuar os trabalhos de pesquisa sobre
fertilidade.
Em 1980, a AIDS modifica o funcionamento dos bancos de
esperma e gera novas demandas de IAD, pelos casais cujo marido é
soropositivo. "A política da maioria dos Bancos de Esperma estava

fundamentada no princípio que as únicas indicações válidas de IAD
eram

a infecundidade do

casal devido

à

esterilidade

(ou

hipofertilidade) do marido e o risco de transmissão pelo marido de
uma doença hereditária grave. A demanda por causa da AIDS coloca
em cheque essa política." (Novaes, !994:62).
Ao contrário da PIVETE, a IA tem implicações menos penosas
para as mulheres, podendo ser também um instrumento de controle
das mulheres sobre os homens. As mulheres podem usar sêmen
congelado para terem os seus filhos(as) sem se relacionarem com os
homens.
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3.3. FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV) E FERTILIZAÇÃO IN

VITRO E TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÃO (FIVETE)

A FIV foi originalmente criada para ajudar as mulheres que
eram incapazes de conceber naturalmente, ou porque, em geral

apresentavam bloqueio nas trompas de Falópio, ou, algumas vezes,
eram inexplicavelmente estéreis. Atualmente, essa tecnologia é
oferecida para homens e mulheres estéreis, corno um arranjo para
tentar se obter a criança desejada, mas ela não cura a esterilidade.
O interesse pela fertilização in vitro ocorreu a partir de 1930, e
seu primeiro sucesso no mundo foi no dia 25 de julho de 1978, com o
nascimento de Louise Brown, batizada corno o "bebê do século". Ela
nasceu de cesariana, como a maioria dos bebês de proveta. Seus "pais

científicos" foram os doutores ingleses R. Edwards e P. Steptoe.
Desde o nascimento de Louise, o número de crianças nascidas pela
PIVETE é crescente, em 1990, a estimativa era de 15.000 e em 1998,
de 150 mil em todo o mundo (Folha de S. Paulo, 24/07/98).
Segundo o glossário de Testar! (1993:113), FIV é o "Artifício

técnico que consiste em obter um ovo fecundado fora do corpo,
juntando óvulo e espermatozóide no laboratório.".

O ovo fecundado fora do corpo feminino é obtido da seguinte
forroa:
Em primeiro lugar a mulher deve fazer uso de medicamentos
horroonais que superestirnularn a liberação de óvulos, em média, de 5
a 20 por ciclo, quando amadurecem, são retirados, isolados em tubos
12

Segundo Novaes (1994:14) "O termo "banco de espenna" é mais correntemente utílizado para
designar um laboratório que se ocupa - exclusivamente ou entre outras coisas - de recolher,
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contendo uma solução especial e mantidos numa estufa. Em segundo
lugar, os espermatozóides são coletados em laboratórios, em casa, ou
podem pertencer a um banco de esperma. Em seguida são colocados
cerca de cinqüenta mil espermatozóides em cada tubo com um óvulo.

Os tubos voltam para a estufa onde, provavelmente, ocorrerá a
fecundação. Após 24 horas surge o zigoto ou embrião inicial, produto
da fusão do óvulo com o espermatozóide. Após cinqüenta ou sessenta
horas, um embrião com quatro células pode ser observado pelo
microscópio. Os embriões obtidos são colocados no útero feminino e
aguarda-se a confirmação da gravidez e seu desenvolvimento. Ao
embrião obtido pela FIV e sua transferência para o corpo feminino dáse o nome de FIVETE.
Segundo Testar! (1993:114), "A FIV é a fase biológica dessa
intervenção, que visa permitir a procriação dos casais infecundos. O
embrião obtido em FIV é transferido para as vias genitais femininas
(útero e trompa) de um a cinco dias após a fecundação.".

A FIVETE pode ocorrer das seguintes formas: I) com
espermatozóide e óvulo do casal; 2) com espermatozóide do casal e
óvulo doado; 3) com espermatozóide doado e óvulo do casal; 4) com
doador de embrião; 5) com empréstimo de útero e espermatozóide e
óvulo do casal ou com espermatozóide do casal e óvulo doado.

A estimulação dos ovários:

Os primeiros pesquisadores que realizaram a FIVETE com
êxito, e obtiveram o primeiro bebê, a realizaram em ciclos femininos

naturais. Em seguida os australianos propuseram a estimulação
tratar, conservar e distribuir o esperma. •:
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hormonal dos ovários para que eles produzissem numerosos oócitos,
obtendo assim vários embriões ao mesmo tempo, transferidos em

seguida para as trompas.
A estimulação hormonal das mulheres não ocorre sem
problemas para sua saúde, como mostraremos mais adiante e também
mostraremos que Zenaide Bernardo morreu no momento da coleta de
óvulos. Na narrativa de sua filha: "Os médicos ficaram tão
maravilhados com os óvulos que esqueceram de minha mãe. ".

A estimulação dos ovários permite programar o período de
ovulação da mulher e assim impedir a anarquia destes. "Outra

inovação: procura-se (na França em 1986) impedir a produção
endógena (regulada pelo hipotálamo e pela hipófise) do hormônio
LH, julgado mais selvagem, menos previsível que a administração
desse hormônio por medicamento... Utiliza-se "os agonistas da LHRH" afim de provocar isso que os médicos chamam "castração
química", r'hypophysectomie medicamentosa" ou "desensibi!ização
hipofisiária ': esse efeito sendo supostamente reversível e somente

existir durante o tempo de tratamento. As mulheres assim tratadas
ficam num estado próximo da menopausa (elas apresentam sintomas
de início da osteoporose, se os tratamentos duram determinado

período). Esse efeito sendo obtido- esse que os médicos descrevem
como colocação em repouso dos ovários -procede-se a estimulação

dos ovários. O que supãe a utilização de doses ainda mms
importantes de hormônios estimulantes. "(Laborie, 1993 :87).
O que se verifica é que são criadas técnicas para que o corpo
feminino se tome mais controlável, instrumentalizável, padronizável e
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somente alguns reprodutíveis. A estimulação dos ovários favorece a
obtenção de muitos óvulos (no ciclo natural somente um está apto a
ser fecundado) e, conseqüentemente, muitos embriões (embriões
excedentes que podem ser usados para pesquisa).
O uso dos agonistas é justificado pela possibilidade de realizar

uma maior quantidade de punções e, de coleta de óvulos, obtendo
assim mais embriões e, desta forma, multiplicando-se por dois a taxa

de sucesso. Na França, em 1986, o protocolo com agonistas era
utilizado em menos de lO% das tentativas, em I 986 em 60%, e em
1988-89, 88%. Mas os resultados publicados pela FINAT mostram
que a taxa de sucesso não é duplicada. Testar! declara: "se os embriões
procedentes desses tratamentos eram mais numerosos, eles eram

também menos aptos, que os precedentes, a sobreviver aos processos
de congelação/descongelação, e portanto diminui-se as chances de
obter

as

gravidezes

pela

transferência

desses

embriões

descongelados." (Laborie, 1993:89).
Por outro lado raras equipes retomaram o tratamento pelo ciclo
espontâneo em casos de esterilidade tubária, e a taxa de sucesso da
FIVETE, obtida em ciclo espontâneo e com um embrião, foi
comparável às outras técnicas.

Mesmo assim "o mundo inteiro se utiliza dos protocolos com

agonistas -

que são ao mesmo tempo extremamente custosos no

plano financeiro e arriscado para a saúde das mulheres justificando isso pelos mesmos argumentos franceses... dois ou três
anos antes." (Laborie).
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Para Laborie (1990:90) "os interesses que estão subentendidos

no desenvolvimento das NTR não se limitam certamente ao objetivo
de fornecer bebês aos casais estéreis, hipofertéis ou infecundos. Há
também interesses financeiros consideráveis (notadamente para as

industrias farmacêuticas), de uma parte e a vontade de efetuar as
pesquisas sobre os embriões de outra parte- é isso que não permite

o protocolo da F/VETE em ciclo natural... ".

3.4. OUTRAS TÉCNICAS (GIFT, ZIFT e ICSI):
Os dois métodos -

GIFT e ZIFT, transferência de gametas ou

zigoto para as trompas -

foram desenvolvidos nos Estados Unidos

pelo médico Ricardo Ash, Professor da Universidade da Califórnia.
Eles são utilizados em mulheres com trompas sadias.
GIFT (Gamete Intrafallopian Transfer, ou seja, Transferência dos
gametas oócitos e espermatozóides para as trompas):
Em primeiro

lugar

faz-se

a coleta

de

óvulos

e de

espermatozóides. Para a retirada dos óvulos, a mulher é submetida a
uma estimulação hormonal, como no caso da FIVETE, com todas as
conseqüências para a sua saúde.

Em seguida faz-se a transferência de vários óvulos e
espermatozóides para às trompas, onde provavelmente se dará a
fecundação. Para realizar a GIFT é necessário o acesso às trompas da
mulher. O acesso aos ovários e às trompas é possível com anestesia
geral e pela laparoscopia, assim punciona-se vários oócitos que são
recolocados (de 5 a 20 oócitos) em seguida nas trompas, juntamente
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com os espermatozóides. Nessa técnica, a fecundação ocorre no corpo
feminino e não no laboratório.
Laborie (1990) mostra que a GIFT é apresentada como uma
técnica mais simples que a PIVETE, pelo fato da fecundação não
ocorrer no laboratório, mas essa simplificação seria apenas para a
equipe de RA, pois eles podem economizar no recrutamento, na
formação de um biólogo e na instalação de um laboratório.
A GIFT é descrita como mais natural que a FIV, pms a
fecundação é in vivo e não in vitro. Isso justifica seus melhores
resultados e sua preferência pelos católicos, porque não há
manipulação de embriões. Ela é indicada para as mulheres que
possuem as trompas em bom estado e não são portadoras de
esterilidade tubária. "De fato, essa técnica é freqüentemente proposta
no caso onde todos os exames possíveis mostram que não há nada de

anormal e onde a ausência de procriação é etiquetada como uma
"esterilidade idiopática", ou seja, inexplicada do ponto de vista
médico. Em outros termos, essa mulher não é provavelmente estéril. "

(Laborie, 1990:91).
Portanto, para as mulheres não há simplificação, pelo contrário,
é uma operação complexa e penosa, especialmente para as mulheres
que não são estéreis.

Na França para evitar a laparoscopia, a GIFT foi transformada
em SOFT (Sperm Oocyte Fallopian Transfer), que consiste num
cateter no qual coloca-se os espermatozóides e os oócitos,
anteriormente puncionados, esse cateter é introduzido na vagina,
passando pelo útero, pelo minúsculo orifício da base das trompas e
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avançando-a até depositar os gametas nas trompas. A SOFT apresenta
resultados inferiores aos da GIFT.

ZIFT (Zygote Intrafallopian Transfer), ou seja, a transferência de
zigoto (ovo fecundado) para as trompas

Nesta técnica é necessário

a coleta de óvulos e de

espermatozóides para a fecundação em laboratório. Em seguida, o
zigoto ou embrião inicial é transferido para as trompas feminina.

ICSI

(Iutra

Cytoplasmatic

Sperm

Injection),

ou

Injeção

intracitoplasmática de espermatozóides:

Esta técnica consiste na realização de uma pequena abertura no
óvulo retirado da mulher e, nessa passagem, é introduzido o
espermatozóide. Após a fecundação o embrião é introduzido nas
trompas. É indicada para a esterilidade masculina, quando existem
poucos espermatozóides no ejaculado.
Para Laborie (1996: 15) há uma expansão da FI VETE. Primeiro
as equipes de reprodução assistida ofereceram a FIVETE para os
casais

à

procura de

IAD,

em

seguida

oferecem

a ICSI,

desconsiderando o uso de esperma doado e reforçando as ligações de
sangue.

3.5. RISCOS PARA A SAÚDE DAS MULHERES E DOS BEBÊS

As pesquisadoras feministas serão as primeiras a apontar a
existência de riscos para a saúde nos tratamentos com as novas

tecnologias da reprodução humana. Em 1985, Corea - pesquisadora
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feminista amencana, faz isso em seu livro The mother machine.

Reproductive technologies: from artificial insemination to lhe
artificial womb. Françoise Laborie, pesquisadora feminista francesa,
seguida de várias outras autoras feministas, desde I 990 aponta os
riscos dos tratamentos da RA para a saúde das mulheres.
Em I 990, Laborie já escrevia: o silêncio, da grande imprensa e
dos periódicos médicos, sobre os riscos das NTR para as mulheres, é
total. A fonte de informação seria a imprensa médica e científica e os
colóquios de especialistas, nos quais os riscos da RApara a saúde são
raramente exibidos em painéis e sessões plenárias, sendo apenas
aludidos em conversas de corredores e em debates após a conferência.

"No que diz respeito aos riscos das NTR, a literatura médica e
cientfjica se resume a "estudos de caso", desacreditados pelos
profissionais como "invencionices" em torno das quais "se faz
tempestade em copo d'água". E Laborie continua 11 os médicos não têm
nenhum interesse profissional em divulgar estudos de caso e, com
maior razão, acidentes; muitas vezes, eles são impedidos de fazê-lo

pela instituição onde trabalham. Por outro lado, se um câncer
sobrevém, nem os cancerologistas estabelecem uma ligação com as
NTR, nem as pacientes declaram ter recorrido a essas técnicas; e
muito menos os médicos são informados sobre os riscos envolvidos
nesses tratamentos. Por fim, seria necessário esperar muitas décadas
para que se pudesse medir a incidência de câncer nessas mulheres. "

(Laborie, I 993 :440).
Há uma relação entre a incidência de cãncer de ovário e as
mulheres que fJZeram estimulações hormonais. Em pesquisa feita na
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França, em 1992 concluiu-se que "embora as observações relatadas
individualmente não tenham interesse estatístico, é necessário fazer o

acompanhamento clínico das mulheres submetidas a uma estimulação
ovariana'~

(Laborie, 1993). Em estudos anglo-americanos, publicados

em 1993, ficou estabelecido a relação do aumento em 30 vezes nos
riscos de câncer de ovário nos tratamentos para a esterilidade.
Existe uma ligação entre as indústrias farmacêuticas produtoras
de hormônios utilizados para a estimulação dos ovários e o resultado
das pesquisas. Laborie (1993) afirma que a Sereno enviou, em
dezembro 1992, correspondência a todos os especialistas das NTR
alertando-os sobre o resultado dos estudos anglo-americanos,
colocando em dúvida a hipótese de câncer de ovário nas mulheres que
fizeram tratamento para esterilidade.
Além do risco de câncer, existe o nsco de morte. Já se
contabilizam 18 mortes de mulheres provocadas pelos programas de
FIV em diversos países, dentre elas a morte da brasileira Zenaide
Bernardo, a primeira mulher no mundo a morrer em um programa

FIV, como mostraremos no capítulo sobre a imprensa.
Em artigo recente, Laborie (1997) 13 aponta vários riscos para as
mulheres provocados pelos tratamentos para esterilidade:
I) Complicações atribuídas aos agonistas de LH-RH diminuição da densidade óssea, formação de quistos nos ovários,
reações anafiláticas;
2) As estimulações hormonais causam patologias iatrogênicas,
tais como, lesões tubárias, endometriose, problemas de ovulação,

13

Todas as citações desta seção foram tiradas de Laborie (1997).
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formação de quistos ovananos, aumento das taxas de aborto
espontâneo, causa de esterilidade, todas acompanhadas de efeitos
secundários que aumentam com o número de tentativas, tais como,
astenias, cefaléias, vertigens, náuseas, vômitos, problemas de visão,

perda de peso, inchaço do abdome, dores pélvicas, acesso de calor e
perturbações do ciclo;
3) A hiperestimulação hormonal dos ovârios causa profundas
modificações no meio endócrino, em particular a circulação da altos
níveis de estrógenos (ou estradiol) E2. "Em um ciclo natural o E2 é de
aproximadamente 300 pg/ml, com as estimulações, é freqüente que o
E2 seja multiplicado por um fator 10 ou 20, variando de 2. 000 à
6. 000 pglml; mas pode chegar a 9. 000 e mesmo 13.000 pg/ml (em
caso de hiperestimulação severa). Essas modificações tem efeitos
nocivos sobre a qualidade dos oócitos, os processos de fertilização, o
desenvolvimento embrionário, a implantação dos embriões no útero e
a ocorrência da gravidez." (Laborie, 1997;483);

4) Vários problemas são decorrentes

da Síndrome da

hiperestimulação ovariana, em inglês Ovarian HyperStimulation
Syndrom - OHSS, e os mais graves são: acidentes cerebrovasculares,

torção dos ovârios, funções do figado anormais e trombose de veias
profundas;
5) Riscos de cânceres diversos. O poder cancerígeno dos
estrógenos está descrito e estabelecido por alguns autores. A
estimulação dos ovários provoca a produção e a circulação de doses
maciças de estrógenos, além de aumentar o número de ovulações em
cada ciclo estimulado. Se por um lado o uso de contracepção oral
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fornece proteção ao nsco de câncer de ovário, po1s diminui os
períodos de ovulações para as mulheres, por outro, a ovulação
incessante constitui um maior risco de câncer de ovário, explicado

pela repetição de um ligeiro traumatismo das superficies dos ovários
causado pela ovulação, seguida de um defeito celular na cicatrização
após a ovulação. Logo, as mulheres que usam a FIV têm aumentados
os riscos de câncer, pois os traumatismos dos ovários são
multiplicados por duas razões: pela produção de numerosos óvulos e
pelo puncionamento mecânico dos óvulos aumentando os riscos de
ferimento na superficie do ovário.
Outra possibilidade de câncer é dada pela estimulação do ovário
e a punção dos oócitos. O número de sucesso com a FIV é muito
baixo. Segundo J. Bellaisch-Allart (I 988), dentre as candidatas à FIV,
uma sobre cinco vai dar à luz, mas para Marcus-Steiff (1994), a taxa
de sucesso é bem inferior a esse número. As candidatas à FIV que
receberam estimulação hormonais e não deram a luz são a maioria:
quatro, se o cálculo usado for o maior, e portanto são elas em relação à

população em geral que mais estão expostas ao risco de câncer do
endométrio, do ovário, de seio e de tumores de hipófise;
6) Riscos cirúrgicos causados pelos coelioscopies diagnósticos e
pelas punções dos oócitos, consistem em riscos ligados à anestesia, má
colocação do coelioscope, caso de embolia gasosa, incidência de
complicações graves, mortes, infecções pélvicas e complicações
abdominais, abcessos de ovário e peritonite;

7) Riscos na transferência de embriões: é possível a transmissão
de hepatite vira! B na transferência de embriões;
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8) Riscos nas gravidezes de FIV.
Quando ocorre a gravidez após a utilização da G!FT ou da
FIVETE é freqüente a gravidez múltipla. Ela resulta da transferência
de um maior número de gametas ou embriões para aumentar a taxa de

sucesso de gravidez. Na GIFT, um terço das gravidezes são múltiplas
e, entre elas, um terço são gravidezes triplas ou mais (Laborie,
1990:92). Na FIVETE a possibilidade de gravidez gemelar e
trigemelar é maior que na população em geral: 20 a 25 vezes maior na
gemelar e 300 vezes maior na trigemelar (Laborie, 1997).
As gravidezes múltiplas colocam um grande problema: a
necessidade da redução de embriões. Em alguns casos pode ocorrer o
abortamento de todos os embriões, noutros pode ser impossível
reduzir suficientemente o número de embriões; ambas as situações

podem causar um impacto psicológico para o casal que busca a
procriação, pela perda de todos os embriões ou por ter que criar duas,
três ou mais crianças não previstas por eles (isso ocorreu com Fátima

Bernardes, da TV Globo).
Há também um aumento das patologias da gravidez: toxemia,
ameaça de parto prematuro, "cerclage du co!" (estrangulamento),
ruptura prematura das membranas, aborto espontâneo e cesariana. Os
partos terminados em cesárea são a maioria, e esse aumento se dá à

medida que aumenta a número de nascimentos de crianças.
O maior risco dos métodos de concepção assistida é a taxa de
fracasso, de 75% a 80%. A maioria das mulberes passam por uma ou
mais tentativas de FIV sem êxito, sofrem em seu corpo o uso de
medicamentos, cirurgias, anestesias, decepção, tristeza ... e continuam
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sem a cnança desejada, e para algumas mulheres a causa da
esterilidade estava no companheiro.
Outros

nscos

das

gravidezes

múltiplas

são

abortos

e

nascimentos de bebês prematuros ou de baixo peso.
Levando em consideração todos os riscos para a saúde das
mulheres apontados por Laborie, eu faço a seguinte pergunta: será que
as mulheres esterilizadas e com filhos, muitas vezes até três, deveriam
se expor a todas essas conseqüências para a sua saúde, para tentar ter
um outro filho?

Riscos da RApara a saúde das crianças

Os bebês resultados da FIV têm maior probabilidade de nascer
prematuros que os outros procedentes da fecundação natural. A
incidência de prematuridade aumenta com o número de crianças

nascidas simultaneamente, aumentando também os efeitos da
prematuridade: baixo peso e baixa idade gestacional ao nascimento.
Outro risco para as crianças nascidas de FIV é seu estado no
nascimento. As taxas de malformações congênitas e cromossômicas

são comparáveis às da população em geral. Laborie cita Relier et ai,
1991, para mostrar que há mais prematuridade entre os bebês FIV,
além de haver atraso no crescimento intra-uterino, três vezes mais

elevado, nesses bebês que no grupo de contrôle.
Sobre a mortalidade neonatal, Laborie cita Blondel et ai, 1988,
para quem a ,. ... França não dispõe de estatísticas nacionais sobre a
mortalidade feto-infantil

entre

os

nascimentos

múltiplos.

Na

Inglarerra/País de Gal/es, a mortalidade é três vezez mais elevada
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nos gêmeos que nos bebês únicos, com a mortalidade irifantil cinco
vezes mais elevada... A mortalidade irifantil entre os trigêmeos é três
vezes mais elevada que entres os gêmeos e 15 vezes mais elevada que

as crianças procedentes de gravidezes únicas.". Para mostrar que há

uma aumento da mortalidade infantil entre os bebês procedentes de
FIV, já que com esse procedimento aumenta o número de nascimentos
de gêmeos e trigêmeos, "... a taxa de mortalidade perinatal e infantil

das crianças nascidas após o recurso das NTR é 2 a 3 vezes superior
àquelas da população global.".
Para Laborie a mortalidade infantil está comprovada: na França
de 18.743 nascidas deRA, 466 (2,5%) crianças morreram após seus
nascimentos. Mas a maioria dos estudos não levam em conta a
mortalidade fetal, nem as mortes tardias na hospitalização.
Quanto aos riscos de seqüelas, os bebês sobreviventes após a
FIV e com peso inferior a l.OOOg apresentam "handicap" em 30% dos
casos e também aqueles que nascem após 31-32 semanas, em 5% dos
casos.

A conclusão que Laborie chega é que os dados mostram que
uma parte dos bebês procedentes das NTR sofrem gravemente devido
às condições nas quais sua concepção foi realizada e em particular
pelo fato de nascerem prematuros. Uma forma de diminuir os riscos
seria a prevenção da prematuridade.
A transferência de numerosos embriões com a finalidade de
aumentar as taxas de sucesso da FIVETE aumenta também a
prematuridade iatrogênica. Laborie mostra que "a proporção das
transferências de quatro embriões ou mais aumentou muito no
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decorrer do tempo: elas representam 12% de todas as transferências
em 1986, 27% em 1987, 39% em 1988, 37% em 1989 e 32% em
1990. ". Se esse número de embriões se implanta no útero, a gravidez

altamente múltipla é muito arriscada para a mãe e os bebês. Ou então
leva a utilização de outra tecnologia- a redução embrionária, que é na
verdade um aborto seletivo de alguns dos fetos. Laborie alerta: "eu já
evoquei o risco, freqüente, resultante de um abortamento total. Sem
dúvida é necessário imaginar a contradição quase impensável que
deve viver os casais procurando a todo preço, às vezes por muitos
anos, ter uma criança e que se acha na situação de ter de escolher
entre viver uma gravidez muito arriscada e educar 3, 4 ou 5 crianças
ou aceitar a redução embrionária que, mesmo se ela não anula o
conjunto do processo, é um procedimento que obriga os indivíduos a
aceitarem um projeto de morte quando eles procuram dar a vida a

.
uma crzança
." .

Não encontramos nenbum texto que aborda as conseqüências da
RA para a saúde dos homens, talvez porque sua participação na RA é
muito pequena. Mas no caso de homens que fazem uso de hormônios
para aumentar a quantidade dos espermatozóides é possível haver
algum risco para sua saúde.

3.6.

MODIFICAÇÕES

INTRODUZIDAS

PELA

RA

NA

SOCIEDADE
No uso da RA está ausente a relação sexual como fundamental
para a procriação, e seu lugar é ocupado pela participação ativa de
equipe profissional médica para que a fecundação aconteça. Isso cria a
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dissociação do casal e a possibilidade de um homem e uma mulher
fazer um filho sem se conhecer e sem se ver. As novas alternativas na
forma de procriar levantam questionamentos sobre os papéis
tradicionais da filiação e nas mudanças que eles introduzem na forma
como está organizada a família.
A RA modifica os conceitos de maternidade e paternidade e
portanto o de família.
O dito popular reza que: "os filhos de minhas filhas, meus netos
são; os filhos de meus filhos, serão ou não?" A maternidade era certa,

porque ela era definida pelo critério biológico: mãe é a que pare;
enquanto que a paternidade deixava dúvidas, pois era definida pelo
critério social: pai é o companheiro da mãe ou o que reconhece a
criança. Com a RA o critério biológico defme que pai é o que doa o
esperma. Enquanto que a maternidade pode ser genética, a mulher
fornece o óvulo ou uterina, quando a mulher pare a criança. Logo, é a
maternidade que se torna incerta (Laborie: 1992:35).
Como vimos, existem dificuldades para definir a maternidade:
temos casos de avós que parem seus netos ou tias que geram os

sobrinhos. Desconhecimento da procedência do óvulo e portanto
dúvida em relação à mãe genética. Incerteza sobre quem é a mãe: a
que empresta o útero e pare ou a que doa o óvulo? Avó que gerou o
bebê para a filha, é mãe ou avó, ou mãe-avó? A tia que gerou a
sobrinha, é mãe ou tia, ou mãe-tia?
A idade em que a mulher se torna mãe também já avança a
idade considerada reprodutiva e vai bem além da entrada na
menopausa. A gravidez na menopausa tem ocorrido com certo êxito e
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muita polêmica por alguns médicos. As mulheres sem companheiro viúvas, celibatárias e homossexuais também podem se tomar mães,

para isso, podem fazer uso do bancos de sêmen. Também é possível a
escolha do sexo da criança.
Em relação à paternidade, a prática da inseminação artificial por
doador (IAD), discutida exaustivamente por Snowden et al, (1984),
levanta a questão de que o pai por IAD não pode exercer o papel de
genitor, senão pela mentira. O papel de genitor foi exercido pelo
doador, que por sua vez não pode exercer outro papel, pois deve ficar
no anonimato. Essa fraude ligada à paternidade dá origem ao segredo
que envolve a prática da IAD: "Pode-se dizer que ter uma criança
ignorando suas origens genéticas e assegurar-se que o doador
permanecerá anônimo, induz o processo de inseminação numa
atmosfera de clandestinidade e mesmo dissimula aos olhos dos
amzgos,

vizinhos

e das

relações

a

questão fundamental

da

paternidade.".
Na inseminação artificial por doador, "o homem que não existe,

nem enquanto pai nem enquanto procriador, é substituído pela
instituição ou por um médico, ao menos no nível da concepção. Trata-

se, nesse caso, de uma ruptura fUndamental e da colocação no lugar
de um novo modo de reprodução dissexuada biológica, social e
afetivamente. "(Snowden et ai., !984).

Nesta família denominada pelos autores de artificial, as relações
familiares vão se construir e se manter sobre uma base artificial. sobre
um segredo que será necessário guardar por um longo período, às
vezes mesmo durante toda uma vida.
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A família artificial é rara, quando a IAD é usada somente em
casais onde o homem é estéril. Mas se levarmos em conta o uso
crescente da vasectomia, o divórcio e o recalcamento, utilizadores

potenciais da técnica IAD e mais as mulheres celibatárias, viúvas e
homossexuais, a família artificial pode se tomar comum.
O fato da concepção ocorrer independente do ato sexual e
permitir vários arranjos, por exemplo, o embrião formado por um
óvulo e um espermatozóide doado e criado por urna barriga de
aluguel, que por sua vez após o nascimento da criança entregará esta

para seus pais sociais, cria urna nova situação: os pais genéticos e a
mãe uterina não serão os pais sociais da criança e podem até serem

anônimos. Portanto, a concepção não se limitará aos genitores. Toda
essa confusão nos papéis de pai, de mãe e da família já causam
problemas éticos e jurídicos revelando a necessidade de novas
legislações, reguladoras dessa nova situação. Os países desenvolvidos
já perceberam essa necessidade e estão trabalhando neste sentido,
enquanto o Brasil ainda está engatinhando.
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4. RELAÇÕES SOCIAIS DE SEXO NA ESTERILIDADE E NA
REPRODUÇÃO ASSISTIDA

4.1. ORIGEM DO STATUS SECUNDÁRIO FEMININO

Segundo Lévi-Strauss (1968) a transição da natureza à cultura
se fez por meio da proibição do incesto e através da troca de mulheres.
A proibição do incesto foi criada pela necessidade de um grupo de
humanos estabelecer alianças com outros grupos semelhantes. Como
os homens não podem casar-se com as mulheres de sua descendência,

eles as trocam e obtêm outras mulheres em troca das suas. Assim, de
estranhos, transformam-se em parentes e criam a primeira instituição
social, o parentesco. Portanto, as alianças com outros grupos, através
das trocas matrimoniais, permitem a sobrevivência social e da

construção do cultura.
A proibição do incesto é a única 11 regra, mas uma regra que,

única entre todas as regras sociais, possui ao mesmo tempo caráter

de universalidade" (Lévi-Strauss, 1968). A inexistência de normas é o

critério que distingue o comportamento animal do humano. Tudo
aquilo que é universal pertence ao dominio da natureza, e tudo aquilo
que é regulado por normas, instituições e costumes, é particular e
pertence ao domínio da cultura. Esses dois critérios - a norma e a
universalidade - podem permitir o isolamento dos elementos naturais
dos elementos culturais. Na proibição do incesto encontramos tanto o
caráter de regra, quanto o de universalidade.
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"Esta norma é ao mesmo tempo pré-social, pois apresenta um
caráter universal,

e se aplica às relações sexuais. A vida sexual é

uma expressão da natureza animal do ser humano, pois se refere aos
instintos. Por outro lado, a regulamentação da vida sexual é uma
intromissão da cultura no domínio da natureza. Mas mesmo dentro da
natureza, a vida sexual também é uma parte da vida social, pois o

instinto sexual é o único que necessita de uma outro para ser

satisfeito. Este fato explicaria porque a transição da natureza à
cultura se opera justamente no domínio da vida sexual. A proibição
do incesto é ao mesmo tempo algo que está no limiar da cultura,
dentro do cultura e é a própria cultura. Sua ambigüidade se deve
justamente a este caráter dual." (Vaitsrnan, 1989:31)
Como a conseqüência

da proibição do incesto,

ocorre a

exogarnia (casamento fora do grupo) e a troca de mulheres, com isso
a passagem da natureza à cultura. Então, a criação da cultura supõe ao

mesmo tempo a subordinação feminina, pois se as mulheres são
objetos de troca é porque os homens têm o direito e o poder de trocálas. "Assim, se a transformação do animal em ser social se fez pela

proibição do incesto e a troca de mulheres, originando a partir daí as
inúmeras formas de casamento e de parentesco, também é verdade
que a cultura se constitui a partir da opressão

das mulheres."

(Vaitsrnan, 1989:31).
Deste modo, a cultura aparece corno um divisor de águas entre
a natureza/cultura, entre mulher/homem, marcando com um sinal
negativo o mundo das mulheres e com um sinal positivo o mundo dos
homens. E corno nos diz tão bem Moscovici (1972:188): "O universo
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masculino e o universo feminino deslocam-se ao longo de duas
órbitas distintas, em direções opostas. Os homens vivem num mundo

de símbolos, as mulheres num mundo de valores; aqueles conhecem o
casamento através de aliança, estas a aliança através do casamento;

para eles o parentesco é meio, para elas é um fim. A proibição do
incesto marca a passagem da natureza para a cultura, mas ela é

também a passagem de um estado em que o mundo feminino e o
mundo masculino eram equivalentes a um estado em que este tem
precedência sobre aquele, e que marca com um sinal positivo tudo o
que nele se inclui e com um sinal negativo tudo o que dele esta

excluído".
Cada cultura reconhece e mantém uma distinção entre a atuação
da natureza e a atuação da cultura. A diferença da cultura, se apoia
precisamente no fato de poder, na maioria das circunstâncias,
transcender às condições naturais e transformá-las para seus

propósitos. Desta forma, a cultura, em algum nível de percepção,
demonstra não ser somente distinta da natureza, mas superior a ela, e o

sentido de diferenciação e superioridade se apoia precisamente na
capacidade de transformar a natureza.
Para Ortner (1979) a mulher é identificada com a natureza, algo
que a cultura desvaloriza ou determina como sendo de uma ordem de
existência inferior a si própria. As mulheres aparecem associadas à
natureza por causa de seu corpo e da função de procriação natural,
específica somente às mulheres. No nível biológico, enquanto a
mulher repete a criação da Vida indefinidamente, o homem serve às
espécies, mas também modela a face da terra, criando novos
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instrumentos,

inventando

e moldando

o

futuro.

A natureza

transcendental (social e cultural) das atividades exercidas pelo
homem, opõe-se à naturalidade do processo do nascimento. São estes
contrastes fisiológicos entre o homem e a mulher que fazem com que
a mulher apareça associada à natureza e o homem à cultura.
As funções fisiológicas femininas tendem a limitar seu
movimento social e a confiná-las universahnente ao contexto familiar
doméstico, que por sua vez, são vistos como mais próximos da

natureza, confmamento este motivado por seu processo de gestação e
amamentação.
As situações que contribuiriam para associar a mulher à
natureza são: I) constante ligação com bebês e crianças, que são
considerados como parte da natureza, porque ainda não foram
socializados; 2) certos conflitos estruturais entre a família

e a

sociedade. A oposição entre unidade doméstica - a família biológica
encarregada de reproduzir e socializar novos membros da sociedade -;
e a entidade pública - a estrutura dominadora das relações e alianças
que é a sociedade está presente em todo sistema social. Assim, o
doméstico é sempre dominado pelo público, "as unidades domésticas

são ligadas umas às outras através da promulgação de leis que
logicamente estão num nível mais alto que as próprias unidades,· isto

cria uma unidade emergente - a sociedade - que está logicamente
num nivel superior às unidades domésticas das quais é composta"; 3)
a psiquê feminina encarada como mais próxima da natureza, porque é

apropriadamente moldada para a função maternal por sua própria
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socialização e apta para um maior personalismo e um modo de se
relacionar menos mediato (Ortner, 1979: 107/108).
Por outro lado, a mulher também participa da cultura. "O jàto
da plena consciência humana da mulher, seu pleno envolvimento e
seu compromisso com o esquema cultural de transcendência sobre a

natureza, pode explicar ( .. ) a indiscutível aceitação quase universal
da mulher de sua própria desvalorização. Pareceria pois que como
ser humano consciente e membro de uma cultura, ela seguiu a lógica

dos argumentos da cultura e alcançou conclusões culturais junto com
os homens" (Ortner, 1979:106).
As mulheres são identificadas com a natureza, mas não
totalmente, pois há dentro do contexto doméstico aspectos de sua
situação que demonstram sua participação no processo cultural, por
exemplo,

suas

funções

socializadoras:

são

as

mulheres

que

transformam os recém-nascidos em seres humanos culturais; ou na

culinária, transformando o cru no cozido. A mulher aparece como
intermediária entre a natureza e cultura num grau de transcendência

inferior ao do homem, porque tanto na socialização quanto na
culinária "as mulheres desempenham conversões de baixo nível da
natureza para a cultura, porém quando a cultura promove um nível

mais alto das mesmas funções, este fica restrito aos homens" {Ortner,
1979:109/110),
Os homens são identificados com a cultura, no sentido de toda a
criatividade humana, em particular no sentido antigo da manifestação
mais elevada do pensamento humano: arte, religião, leis, etc., e
opondo-se a natureza e às mulheres.
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Ortner conclui que "a desvalorização universal feminina pode
ser explicada demonstrando que a mulher é encarada como mais
próxima da natureza do que o homem, que inegavelmente, visto

ocupando o importante território da cultura". Entretanto, ela também

participa da cultura, e isso faz com que seja encarada como ocupante
de uma posição intermediária entre a cultura e a natureza.
Desde sua origem a cultura imprimiu um caráter secundário às
mulheres e há vários aspectos da situação feminina (física, social e
psicológica) contribuindo para que a mulher seja considerada como
mais próxima da natureza, ou como intermediária entre a natureza e à

cultura numa escala de transcendência inferior a do homem, que vai
acarretar-lhe uma desvalorização universal.
Outra pesquisadora que buscou entender a ongem do status
secundário feminino é Françoise Héritier (1996) no seu livro
Masculin/Féminin. A autora mostra que o masculino sempre dominou
o feminino, essa desigualdade é encontrada na base de toda sociedade
humana, tanto tradicional quanto científica, desigualdade necessária e

essencial, pois ela organiza o mundo e funda o nosso pensamento.
Segundo a autora o status secundário feminino é explicado pelo
que ela chama de "valence différentielle des sexes" somado à
proibição do incesto e à troca de mulheres com outros grupos, maneira

de assegurar o controle da reprodução da vida, a divisão sexual do
trabalho e uma forma reconhecida de união sexual. A "valence
différentielle des sexes" é a corda de ligação entre os três pilares do
triângulo social.
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A experiência etnológica demonstra a existência de uma
linguagem em categorias dualistas, ancoradas na natureza: soVlua,

direita/esquerda,

seco/úmido,

idêntico/diferente,

quente/frio,

masculino/feminino,

essas estruturas conceituais do mundo vão ser

hierarquizadas pelo homem que procura corrigir a instabilidade
fundamental da natureza criando o equilíbrio.
Da observação dos corpos determinados pela diferença
anatômica e fisiológica é que são concebidas noções abstratas sobre
homens e mulheres. Essas "noções abstratas" são transformadas em
discurso e repassadas para a sociedade.
O mundo é organizado em categorias binárias, valorizando as
atitudes, comportamentos e qualidades segundo os sexos: do lado
masculino está o alto, o quente, a direita, a umidade etc, e do lado
feminino: o baixo, a esquerda, o frio, o seco etc. Essa classificação é
dada porque a mulher perde seu sangue involuntariamente, enquanto
que o homem perde seu sangue lutando, portanto voluntariamente.
"Essa "valence différentiel!e des sexes" exprime uma relação

conceitual orientada, senão sempre hierarquizada, entre o masculino

e o feminino, traduzível em termos de peso, de temporalidade
(anterior/posterior), de valor."

Essa linguagem dualista é um dos constituintes elementares de
todo sistema de representação, de todas ideologias encaradas como a
tradução de relações de forças.
Como as outras, as populações ditas primitivas têm por saber a
existência de
morfológica,

diferenças

fundamentais

entre

biológica como psicologicamente.

os

sexos, tanto
Existe

grande
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possibilidade da lista das diferenças entre sexos para populações
particulares serem similares a qualquer outro tipo de sociedade. "E
mais, essas séries qualitativas são por tudo marcadas positivamente
ou negativamente, em categorias opostas e mesmo se a teoria local
apresenta os sexos como complementares (como é o caso no
pensamento chinês ou islâmico, por exemplo) há por tudo e sempre
um sexo maior e um sexo menor, um sexo forte e um sexo fraco. Se

trata de uma linguagem ideológica."

Pode-se dizer que a linguagem de toda ideologia - funciona
como sistema totalizante, explicativo e coerente, utilizando uma
armadura fundamental de oposições duais que exprimem sempre a
supremacia do masculino, ou do poder - se encontra em todos os
níveis, em todos os aspectos particulares no corpo dos conhecimentos.
Essa mesma lógica serve para as relações dos sexos e do
funcionamento das instituições.
Héritier (1996) mostra que essa classificação em categorias
binárias é encontrada em Aristóteles, no seu modelo explicativo

filosófico sobre o papel de cada sexo na procriação, na determinação
do sexo e na existência dos diversos tipos de monstruosidades,
encontrado no livro IV da obra De la génération des animaux, escrito
entre 330 e 322, no fim de sua carreira.
Aristóteles se apoia nos trabalhos de alguns dos pensadores que
o precederam: Anaxagore, para quem a determinação do sexo é dado
pelo homem: os meninos provêm do testículo direito, o mais quente e
as meninas do testículo esquerdo; e Empédocle, para quem é o forte
calor da matriz, segundo o estado do sangue menstrual, que faz nascer
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menino ou menina. Portanto, nos dois casos, é um calor mais forte que
faz conceber um macho.
Aristóteles postula que o esperma não colabora com nenhuma
matéria ao feto, o esperma é puro pneuma, sopro e potência.

"O macho é aquele que é capaz de realizar , pela força de seu

calor, o cozimento do sangue e de o transformar em esperma: "Ele
emite um esperma que contem o princípio da forma", e por princípio é

necessário entender o primeiro motor, que a ação seja conduzida nele
mesmo ou em outro ser. Ora, a fêmea, matéria, é somente

receptáculo. Se todo cozimento exige calor, o esperma sendo o
resultado apurado do cozimento do sangue, o macho é portanto
dotado de um calor maior que a fêmea. É porque ela é fria que a
mulher tem mais sangue e que ela o perde: se não, ele faria esperma."

(Héritier, 1996:192)
A mulher participa da criação como princípio material e não
contribui na emissão do esperma. Portanto, ela é assimilada a um
receptáculo e seu papel é passivo, mas graças a seu fluxo menstrual,

ela pode nutrir e portar o feto até o final da gestação.
É essa diferença fundamental em qualidade de quente e frio, que

implica e justifica a diferença anatômica dos órgãos: um sexo quente
secreta um resíduo puro em pequena quantidade que os testículos
estocam; o outro frio, incapaz de conseguir esse cozimento, tem

necessidade de um órgão mais vasto, o útero. A cada poder
corresponde assim um órgão apropriado.
O homem que é quente domina, mas gera menmas e mesmo
meninas às vezes parecidas com suas mães. O homem gera meninas
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quando o princípio macho não domina, quando o homem é incapaz de
fazer o cozimento, falta de calor e não impõe sua forma. Ele se mostra
inferior a suas tarefas, é necessário que ele se transforme em seu
contrário. A formação de meninas é o resultado da impotência parcial,
"pois o contrário do macho é a fêmea.".

"Se as duas potências macho- genérica e individual, não
chegam a dominar, a criar a forma sobre a matéria feminina, o

produto será uma menina parecida com a mãe." (Héritier, 1996: 195)
Modelo perfeito: menino, modelo imperfeito: menina. "O

nascimento de

meninas,

a multiparidade,

a monstruosidade

representam na ordem crescente de anomalias que tem a dominação
da natureza, da matéria, que é feminina, que o homem em tempos
ordinaire façonne a sua imagem, quando ele lhe impõe sua
dominação em todos os pontos." (Héritier, 1996:198)
Ferrand e Langevin (1986) em trabalho elaborado pelo "Centre
National de la Recherche Scientifique", fazem uma revisão dos
trabalhos feministas que tratam da origem da opressão das mulheres e
os fundamentos da relações sociais de sexo.
Para as autoras, a "ideologia naturalista" justifica a dominação
social das mulheres pelo fato do sexo feminino ser caracterizado por
um certo número de "handicaps" inerentes a sua natureza de Iemea: a

inferioridade natural das mulheres se inscreve na definição global do
feminino, faz parte de seu corpo, naturalmente.
As explicações naturalistas são baseadas nos atributos fisicos
aparentes de homens e mulheres, tais como: a força fisica, o peso dos
músculos e do cérebro, a rapidez etc. A partir desses atributos são

96

desenvolvidas aptidões físicas e psíquicas: agressividade, capacidade
de comando etc, que induzem a proeminência do masculino sobre o
feminino. Portanto, é a inferioridade corporal (menos força física e
capacidades intelectuais limitadas, a maternidade) da mulher

que

explica sua posição na corpo social. Essa inferioridade do corpo
sexuado legitimará o confinamento das mulheres ou sua exclusão dos
espaços sociais e sua estagnação aos níveis onde elas são dominadas e
enquadradas.
Inicialmente foi a teologia (tudo deve admitido sem ser
provado) que forneceu os argumentos da evidência natural da
dominação masculina: Eva foi criada da costela de Adão. 14 Em
seguida será a vez do discurso científico mostrar que existe uma
divisão desigual das competências, aptidões, funções segundo o sexo
biológico,

organizadas

por

razões

genéticas

ou

hormonais.

"Atualmente, ninguém ousa afirmar que as mulheres não tem alma,
mas o tema da divisão desigual das "competências", da "aptidões"
segundo o sexo biológico continua atuar' (Ferrand e Langevin,
1986) 15

Depois de reveladas as ongens sociais da inferiorização das
mulheres, as pesquisadoras feministas vão desconstruir criticamente
os discursos naturalistas, colocando no social a reintepretação dos
fatos da natureza. As autoras feministas constrõem sua argumentação,
combatendo duas afirmações: I) a inferioridade das mulheres é
"constitutiva" do feminino, porque está inscrita no seu corpo e é um
H Observando as Miniaturas da Biblioteca do Vaticano sobre a Narração da Criação, na Criação de Eva, o
Criador é o parteiro e a pequena Eva está sendo retirada da costela de Adão. As mulheres estão excluídas
de suas duas funções: da procriação e da ajuda ao nascimento.
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fato de natureza, 2) a maternidade, função biológica unicamente
assumida pelas fêmeas, explica a dominação das mulheres pelos
homens.

"Recusar a afirmação do determinismo biológico, é sacudir
uma das bases ideológicas justificando as relações de opressão entre
os sexos. A idéia de uma mudança possível da posição da mulher na
sociedade passa pela refutação do sexo "estado de fato" e pela
demonstração que a

"natureza feminina" é uma construção

ideológica que serve de alibi a opressão mas não a explica."

A bicategorização biológica separa claramente em conjuntos
distintos homens e mulheres, a principal distinção masculina é o
acréscimo de força física, de capacidade de abstração etc, afirmando
assim a desigualdade entre homens e mulheres.
Para algumas feministas (Peyre e Wiels, 1983 e Frougny e
Peyre, 1983) a bicategoriazação é uma absurdidade biológica, não é
possível estabelecer uma hierarquia entre os sexos, pois nenhum
critério - cromossomico, hormonal, anatômico, genital, autoriza a

separação entre homens e mulheres, incontestavelmente. Portanto, "A

bicategorização (natural) prévia é uma reinterpretação social de um
fenômeno fisiológico complexo: é socialmente e não biologicamente
que os sexos são chamados a se determinar em categorias claramente
z erencz'adas ." .
difi

As pesquisadoras feministas têm estudado os meios que cada
sociedade usam para reafirmar a separação hierarquizada entre os
sexos e mostrado o caráter social da necessidade da identificação para
15

As citações do resto do texto foram tomadas de Ferrand, fvlichê!e e Langevin, Annete. De !'origine de
l'opression des femmes aux fondements des rapports sociais de scxc., 1986.
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marcar a diferença a partir da constatação anatômica. São ressaltados
os problemas que ocorrem quando há discordância entre o sexo
assimilado no nascimento e o sexo real, e os problemas decorrentes

dessa discordância. A inculcação pela reafmnação das condutas
sexuadas é um processo de educação individual e coletivo constante.
Nas nossas sociedades, as diferenciações são reativadas pelo sistema
educativo desde a mais pequena infância (Bellotti, 1975). Para as
eroólogas, o simbolismo dos ritos de iniciação 16 dão conta da
fragilidade do único substrato biológico do poder de dominação de um

sexo sobre o outro: "A iniciação não seria necessária se a diferença
dos sexos fosse entendida como um dado natural: ela representa a
passagem do mundo das mulheres ao mundo do saber e do poder."
(Magli, 1983).
Na psicologia, as pesquisadoras observam no campo científico
os paralelos entre funcionamento do corpo e funciouamento do
psiquismo (Hurtig e Pichevin, 1982). O que distingue a fêmea do
macho parece considerado como dependente de um substrato cerebral,
horrnonal,

genético próprio a cada sexo. A assimetria dos

comportamentos psicológicos é feita de uma grande dependência das
funções biológicas: submissão, passividade etc são as atitudes
fundamentais

do

corpo

sexuado

feminino.

As

diferenças

comportamentais acompanham as diferenças anatômicas, a psicologia

se calca sobre a fisiologia ou genética. Mas a ligação assim
estabelecida demanda sempre para uma hierarquia dos sexos, na qual
as mulheres se acham em uma posição de fraqueza, e argumentam a
16

A prática social masculina de reapropriação do parto- o rito do couvade, é uma reafmnação da
definição social do masculino.

visa denunciar o '

fragilidade da psiq1
A maternida(
e criação das cria
masculino sobre o
processo de repn
procriativos se faria

A maternidade é a e
isentos. Não é a e
caráter homogêneo a

seja, o lugar assinalado no processo de reprodução, é a equivalência
social: mulher igual mãe.
A afirmação do dever da maternidade é marcado e afirmado e
encontra-se

em várias

afirmações,

por exemplo

no

Larousse

encontramos: '"O instinto maternal é uma tendência primordial que

cria em todas as mulheres normais um desejo de maternidade e que,
-~

uma_y_g_U!S!f~;;tisfeito, incita a mulher a vela7jiêrapr&teç{í(J
/

'

~
.
".
J"Hca e mora Idas cnanças

~

O que dá o caráter homogêneo ao grupo das mulheres é a
potencialidade de ser mãe e não a experiência da maternidade. A
potencialidade natural biológica feminina para ser mãe afirma a
natureza mate

Lda-mttlh,er;~~----~~--~~~~

Os etnólogos, os neo-darvinistas e mats recentemente os
sacio-biologistas argumentam que a função maternal explica o lugar
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de inferioridade das mulheres na sociedade. Para os sacio-biologistas
o sentido da inferioridade feminina está na garantia de que ela
assegura a sobrevivência da espécie. As mulheres investem mais na
educação e nos cuidados de sua prole, pois elas somente podem ter um
número limitado de descendentes, contrariamente aos machos que
podem fecundar o máximo de fêmeas.
A reflexão crítica das feministas sobre a maternidade
caminha lenta e contraditoriamente, levando a crer que a maternidade
é um argumento fundamental e incontornavel e que constrói a

opressão das mulheres. Essa análise crítica se faz em vários níveis: o
reconhecimento da maternidade como

handicap, a negação do

handicap e a desconstrução da argumentação do handicap.

I) Algumas autoras consideram a maternidade como um
handicap e sua conseqüência direta é a recusa da maternidade.

Portanto, trata-se de recusar ceder às exigências da natureza, de
recusar a inferioridade causada pelo imperativo biológico e da recusa
da redução da mulher ao seu ventre.

Para algumas correntes americanas radicais, dentre elas
Firestone {1972) a solução é recusar a armadilha preparada pela
potencialidade procriativa feminina, pois do contrario, as mulheres são
dominadas, fechadas, aprisionadas e não podem emancipar-se. A
liberdade das mulheres somente será possível com a produção de
crianças fora do ventre materno.
A grande questão que se coloca é como reconhecer a força da
maternidade como handicap e ao mesmo tempo lutar pela seu

IOI

desaparecimento, sem perder os benefícios da experiência da
maternidade.
2) A outra posição das feministas exalta a capacidade feminina
de criar a vida, portanto, radicalmente oposta a primeira. A
maternidade é um poder insubstituível que só as mulheres possuem,
que os homens somente podem

invejar: é isso que explica sua

vontade de dominar as mulheres.
Para Irigaray (1975) o fato do homem ser privado da matriz é
insuportável e ele compensa pela cultura e pelo poder. Numa
sociedade fundamentada sobre a supremacia do macho, os dons da
natureza, o útero e a maternidade, se tomaram os meios de exploração

e de opressão

sobre o qual a mulher sofre ainda hoje. Mas esta

situação foi criada pelo homem, não pela natureza.
3) Encontra-se
argumentação

formas

bio-social

da

diferentes
maternidade

de

desconstrução

da

handicap.

A

como

maternidade se revela como um monstro com duas cabeças:
procriação e educação das crianças, entre as quais a estratégia

patriarcal e burguesa visa manter a confusão. O discurso social
reformula e retoma a opção naturalista para manter a ambiguidade a
partir do que é mais visível: a gestação e o parto e assim justificar o
lugar social das mulheres no doméstico: "'a maternidade não é

somente a gravidez e o parto, é também a educação das crianças e as
tarefas de dona de casa, é o sacrificio de nossa vida em favor das
gerações futuras, é nossa muralha da China, sempre a reconstruir"

(Picq, 1983).
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Ao analisar os componentes múltiplos da maternidade:
procriação/criação das crianças, maternidade biológica e maternidade
social, é possível

mostrar o caráter abusivo da argumentação

naturalista na sua utilização em termos de prescrição social. A
evidência "natural" da maternidade serve de pretexto para organizar a
divisão social e sexual do trabalho entre os sexos, pois "não é tanto a
fonção de genitora, o papel social atribuído à mãe, que fUndamenta a
noção de maternidade" (Mathieu, 1977). A sociedade se serve do

dado biológico que é a gestação e o parto para deduzir qual deve ser a
posição social das mulheres.
A maternidade é utilizada, tanto ao nível das representações
ideológicas quanto no das práticas sociais concretas para afirmar que
"a mulher tem qualquer coisa que lhe é próprio, a executar na
sociedade: fazer (e educar: aqui se situa já o primeiro deslizamento
sociológico) as crianças. E ao mesmo tempo faz-se a essência de sua

definição: uma mulher, é alguém que terá, que tem, ou que teve
crianças"(Mathieu, 1977).

Desde o nascimento de Louise Brown, com a possibilidade
da fecundação fora do corpo feminino somada ao aperfeiçoamento das
novas tecnologias da reprodução, é possível estabelecer um novo olhar
sobre o "handicap natural" que pode representar a maternidade.
Alguns trabalhos já tratam dessa problemática e poderão esclarecer as
relações estabelecidas entre poder procriativo das mulheres e o peso
social da procriação. Para Gail (1983) "o positivo é que não é mais
possível falar de destino biológico certamente como antes... essas
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tecnologias sacodem a representação da associação inelutável entre
sexo feminino-reprodução".

A pretensão das pesquisadoras feministas foi mostrar que a
natureza não explica a dominação das mulheres pelos homens, é sim
explicada socialmente, pois como escreve

Lesseps (I 979) "se o

simples fato de colocar as crianças no mundo e amamentá-las, se uma

menor força muscular ou o t:PetSaz erenças são e
assujeitamento, não

/

de proibições,

J m,

· um fator de

za sido necessário criar os dispositiv

de leis,

deveres, de coerções que nós conhecemos".

como

vtmos

a

produção

teórica

feminis!

contell)j'Íorânea aliada às ciências sociais e humanas - Sociologia,

Etno~gia,

Antropologia,

História,

Psicologia

tem

buscado

explicações para situação social das mulheres. Para entender o status
secundário feminino, ou a dominação masculina se utilizam do
conceito de relações sociais de sexo ou gênero, para afrrmar a
construção social das relações sociais de sexo ou de gênero e recusar
toda referência naturalista. Se o status secundário das mulheres n
ciedade e as relações entre os sexos não são naturais
nte construídos, eles podem ser transformados.

4.2. O STATUS

EMININO N

NCIA E

MEDICINA
Para o historiador inglês Brian Easlea (1981) a pretendida
superioridade masculina sobre as mulheres já é visível entre os gregos
clássicos, nas idéias de Aristóteles, as quais mostram que "a fêmea é
passiva", "o macho é ativo". Ou ainda: "a fêmea é um macho
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mutilado", "a relação do macho com a fêmea é naturalmente aquela do
superior com o inferior". Para Easlea a ciência moderna, constituída

no século XVII, retoma essa concepção, acentuando os valores
masculinos na elaboração dos conhecimentos, o que dará um caráter
essecialmente masculino à ciência, e conseqüentemente à medicina.
Segundo Easlea (1981), é possível interpretar a revolução
científica (Galilée, Newton etc) referindo-se a uma distinção cultural

solidamente estabelecida. De um lado há o modelo masculino, do
outro o modelo feminino. Os dois modelos são caracterizados por uma
série de qualificativos contrastados: o homem é forte, a mulher é doce;
o homem é corajoso, a mulher é paciente, e assim ininterruptamente.
O homem é considerado ativo e a mulher passiva, portanto, o homem
é o único capaz de criar e exercer o comando, a mulher ideal é o

contrário, um ser dócil, maleável, feito para obedecer. Essa oposição
constitui o dogma central de todos os patriarcados - e em particular, as
diversas formas de patriarcado que se encontram na nossa sociedade
desde o século XVII até os nossos dias.
O patriarcado científico valorizou sistematicamente as virtudes
masculinas e particularmente a supremacia do intelecto macho. Para a
ciência progredir são necessárias qualidades masculinas: ser racional,

objetivo, rigoroso, inventiva. E como escreve Karl Stem, o
racionalismo cartesiano se apresenta como "uma pura masculinização

do pensamento". A mulher não apresenta essas qualidades, é um ser
irracional

Ainda de acordo com Easlea (1981) a Natureza também
conserva um status inferior, pois os homens da ciência tinham por
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missão dominá-la, possui-la, submetê-la. A metáfora da penetração é
sugestiva: o homem da ciência deve penetrar no seio da natureza e
colocar a nu suas profundezas e seus mistérios.

Existem diversos fatos históricos que corroboram com a tese de
Brian Easlea, vamos evocar um deles. No século XVI e XVII os
homens se esforçaram para eliminar as mulheres do domínio da
prática médica, as mulheres que até então detinham a teoria e a prática
médica e o monopólio da Obstetrícia vão sendo substituídas pelos
novos profissionais diplomados pelas universidades. Conforme Melo
(!983:115) "o conhecimento médico-cientifico da parturição se

sobrepõe

ao

saber

empírico

das

parteiras,

regulamentando sua prática e, por fim,

subjugando-as,

oficializando a sua

marginalidade. O exercício da toco/agia torna-se exclusividade dos
médicos. O reino das feiticeiras estava terminado. Começava a era da
racionalidade, da positividade, da eficácia. Enfim, "a idade da
virilidade cognitiva 11 •
Culturalmente a parteira está num nível de transcendência

inferior ao do Obstetra. Pois o parto natural transcorreu nas mãos e
espaços exclusivos das mulheres, passando paulatinamente para as
mãos e espaços que elas não controlam, onde aumenta a intervenção

externa dos homens. Ou seja, os processos da parturição são trabalho
feminino,

mas

quando

a

cultura

desenvolve

a

Obstetrícia,

incorporando a tecnologia, opondo-se ao parto natural, essas funções
ficam restritas aos homens.
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O saber empírico das parteiras adquirido da Natureza,
transmitido

oralmente

e

consequentemente

marginalizado,

se

contrapõe à superioridade da cultura escrita, cultura essa masculina.
Como podemos constatar, as fogueiras acesas no século XVI
para s~primir-~s parteiras com seus saberes, não foram totalmente

·-

extintas. Graças ao progresso da CíêllCi"a e do racionalismo, continuam

ardendo, a fogo lento até hoje.

4.3. ESTERILIDADE ATRIBUTO FEMININO

Reforçando o que mostramos no capítulo dois na tentativa de
compreensão da esterilidade humana, Héritier (1996) nos mostra
como a esterilidade é percebida nas sociedades ditas primitivas,
exóticas ou sem escrituras, novamente reafirmando a esterilidade
como um atributo feminino.
No pensamento Sarna do Burkina Faso uma categoria dualista é
fundamental: oposição entre quente e frio, todos os elementos naturais
ou artificiais revelam um ou outro desses dois polos. 11 0 domínio do

equilíbrio entre o quente e o frio por intermediário dos indivíduos que
os encarnam é necessário para assegurar o retorno harmonioso das

estações, a paz e a coesão camponesa. 11 •

No sistema de oposição dos Samo, o homem revela a categoria
do quente, a mulher a categoria do frio. "O homem é quente porque
ele produz sem cessar o calor, produzindo o sangue, fonte e veículo
do calor no corpo, veículo da vida. Esperma

~

sangue

~

calor. " . O

homem permanece sempre no estado de calor da infll.ncia porque "ele
não perde seu próprio sangue, ao contrário, ele o produz 11 •
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Com a mulher ocorre o inverso, ela passa toda a sua vida entre
os estados transitórios e alternados de frio e quente. A puberdade a faz
passar do calor da infância ao frio da adolescência feminina, em lhe
oferecendo ao mesmo tempo o acesso à vida sexual. "A gravidez

coloca a mulher em estado de calor, e mesmo de calor extremo. pois

ela conserva não somente seu próprio sangue, mas aquele de seu
companheiro.". As mulheres passam mais tempo na posição de
retentoras de calor, do que em posição fria: puberdade, gravidez,
aleitamento, menopausa. As mulheres na menopausa são como os
homens, elas acumulam calor e portanto são perigosas ou em perigo.
O que dá à menina moça o status de mulher é a concepção e não
a perda da virgindade, o casamento ou a maternidade. Para obter o
status de mulher é suficiente apenas uma gravidez, que pouco importa
se é seguida de um aborto ou de um nascimento.
Para ocorrer a concepção é necessário a presença conjugadas da
matriz e do coágulo rodopiante, das relações sexuais, de duas "eaux de
sexo" paterno e materno, o bem querer ou o apoio de uma força extra-

humana e sobretudo à boa vontade (o desejo inconsciente) do destino
individual da mulher.
A matriz e o "coágulo rodopiante" estão presentes na mulher.

Toda mulher fecunda possui uma matriz (saco) onde se desenvolve e
cozinha a criança. No centro da matriz uma pequena bola de sangue,
chamada de "pequeno coágulo", gira perpetuamente sobre si mesma.
Ela porta um orificio, cessa de rodopiar no momento das relações
sexuais e, se o acaso acontece: o orifício da bola giratória é
direcionado para a vagina, e então ocorre a concepção.
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A mulher sem regras é uma cnança desprovida de matriz
fecunda, e um caso extremo da maldição, a infecundidade feminina. A
mulher sem regras é quente e portanto representa a anonnalidade

máxima.
A mulher estéril não é considerada como uma verdadeira
mulher, e portanto perde todos os privilégios. "Ela será nesse mundo
como se não tivesse vivido. Enfim, o corpo que não serviu, que não
conheceu jamais a dor do parto, a dilaceração, os rins rompidos

pelos sofrimentos do parto, esse corpo conhecerá os sofrimentos após
a morte. rr

Para os homens estéreis a situação é outra. O homem
considerado estéril é somente aquele cujo "pênis está morto".
Portanto, a esterilidade masculina somente é reconhecida quando o
homem é impotente, o contrário não. De sorte que, todos os casos de

esterilidade são atribuídas às mulheres e particulannente à má vontade
de seu destino individual. Entretanto, sabe-se bem que as mulheres
que não concebem durante sua união com um esposo podem conceber

de um outro. A ausência de concepção é atribuída à incompatibilidade
de ordem mágico-religiosa entre os cônjuges e não de ordem
biológica.
A esterilidade masculina não tem em si importância e não é
necessário identificá-la ou reconhecê-la, pois um homem sempre pode
ter um descendente de suas esposas legítimas.
Para Héritier (1996) é possível encontrar na nossa cultura essa
dicotomia fundamental entre quente e frio, na distinção entre
masculino/feminino, por exemplo em expressões populares tais como:

!09

a mulher é frígida, o homem é um chaud gaillard, a mulher estéril é
um fruto seco. É esse conjunto valorizado de concepções muito
profundas que continuam a legitimar, não simplesmente a diferença,
mas a desigualdade entre os sexos.
O discurso sobre a esterilidade é sempre baseado em
observações concretas, e não fundamentado sobre o conhecimento
científico da fisiologia ou sobre a moral. É um discurso que fala da
prática social e das regras de conduta que se relacionam.
Entende-se a esterilidade espontaneamente no feminino, por
tudo e sempre. Ela em conseqüências, se refere com insistência, a

qualquer coisa da relação social dos sexos.
O discurso sobre as causas da esterilidade, como sobre as razões
da fecundidade (esse último geralmente implícito) exprime uma
homologia de natureza entre o mundo, o corpo individual e a
sociedade, e a possibilidade de transferir de um desses registros para
outro.
"Uma mulher estéril é freqüentemente desprezada pois ela é um
ser inacabado, incompleto, totalmente deficiente; ela é às vezes

substituída por uma outra dada pela sua própria família quando seu
marido pagou por ela uma compensação matrimonial importante,
como é o caso dos Lovedu, dos Thonga e dos Azende."

Uma mulher estéril pode sofrer as conseqüências de sua
esterilidade - VIVa ou morta, notadamente no caso, em que se
estabelece o equivalente entre esterilidade e feitiçaria. "Humilhada,
maltratada, vítima, julgada responsável ou mesmo feiticeira, mas não
culpada moralmente, assim aparece a mulher estéril."
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Desconhecimento da esterilidade masculina

Héritier (1986:97) escreve: "Fala-se somente de esterilidade

feminina. O essencial da literatura etnológica que trata do sujeito
desconhece a existência de uma esterilidade masculina específica,
não tanto porque os autores teriam sempre aplicado seus próprios

pressupostos culturais aos dados que eles recolherem, mas porque os
dados foram formulados dessa maneira pelos in/armadores eles
mesmos."

As razões para se falar em esterilidade feminina são tiradas das
observações da natureza biológica da mulher

imediatamente

perceptíveis: é a mulher que gesta a criança durante nove meses, a
coloca no mundo e alimenta, durante um período de fertilidade
marcado pelo início aparente com a primeira menstruação e, por fim, a
menopausa.

O fato da mulher não conhecer a gravidez durante o seu período
fértil é imputado a sua própria natureza, pois ignora-se o caráter

bioquímica da fecundação.
A prevalência ideológica da responsabilidade feminina na
esterilidade não é encontrada somente nas crenças populares, mas
também em trabalhos feitos por demógrafos ou médicos. "Assim, para

o declínio da fertilidade como para a esterilidade absoluta, o
colocação

permanece

a

mesma

em

demografia

como

em

antropologia: o fator masculino pode ser deixado de lado.". A
impotência masculina é sempre reconhecida, mas indica apenas a idéia
da responsabilidade do homem na infecundidade do casal.
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4.4. AS RELAÇÕES SOCIAIS DE SEXO NA RA

Para Laborie (I 993) o impacto das tecnologias é sexualmente
diferenciado, mas a diferenciação sexual é ocultada no emprego da
RA através de um discurso no qual o sujeito sexuado, sobretudo o
sujeito mulher, é ocultado em favor de um sujeito indefinido: o casal;
na prática, com a produção do embrião fora do corpo feminino. Há
uma imposição das relações sociais de sexo entre os sexos, na qual a
mulher somente existe no casal e uma tendência a recusar às mulheres
serem sujeitos autônomos de sua vida reprodutiva.
Laborie alerta que o enfraquecimento da participação intensa do
sujeito mulher na RA pode ser perigoso para dos direitos das mulheres
no quadro do desenvolvimento da RA levando a novas situações:
''pode-se reabrir a questão do status ontológico do embrião, pelo fato
de ser possível a produção de embriões fora do corpo das mulheres e
sua estocagem em congelamento, às vezes em grande número; o
embrião pode obter um status, que nega a necessidade de sua

implantação no útero de uma mulher, para se tornar uma criança; o

embrião pode obter direitos opostos aos direitos da mãe.". Essas
novas situações visam promover os "direitos do embrião" que podem
ser opostos aos 11 direitos das mães", e favorecer o "direito do genitor",
ou seja, reforçam a assimetria das relações entre os sexos.

Com a intenção de proibir as pesquisas sobre os embriões, a
CCNE propõe que o embrião seja considerado como pessoa humana
potencial e projetos de lei francesa propõe que o embrião seja
considerado pessoa total. Mas se o embrião in vitro obtém o status de
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pessoa, o embrião in útero também terá o mesmo status. Essa
mudança coloca em cheque uma conquista feminina, a de ser sujeito
capaz de decidir sobre sua vida reprodutiva ficando sujeita a ser
considerada criminosa a mulher que pratica a IVG (Laborie, 1993).
O fato de não levar em conta a dimensão da diferenciação
sexual na análise da RA já é relevante para a análise das RSS. Laborie
(1993) mostra que a diferença sexual na RA é ocultada pelas
instâncias reguladoras, ela não tem legitimidade institucional, é
ocultada nos discursos sobre a reprodução assistida.

Formação do embrião

A pesquisa sobre a formação do embrião é muito significativa e
se traduz freqüentemente por uma interrogação global sobre a natureza
feminina. Desde o século XVI os médicos se empenham para
descobrir as leis da fecundação, que somente será descoberta no
século XIX. Mas a preocupação com a formação do embrião já estava
presente dois mil anos antes, com Aristóteles, para o qual, como

vimos anteriomente, a mulher participa da fecundação somente como
um "receptáculo", seu papel é passivo, enquanto que o homem

colabora com o esperma que contém o princípio da forma, ele é o
verdadeiro criador.
Os princípios aristotélicos aceitos durante muito tempo são
abandonados no século XVI em favor das idéias de Galien, que afirma
"a mulher também produz semente no seu corpo".

Vários autores (Franco, Sylvius, Paré, Liebault) levam a pensar
que a questão do papel da semente feminina não provoca mais
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controversa. No século XVI a criação é compreendida por todos como
uma mistura ativa de 3 elementos: esperma, semente feminina e

sangue menstrual. Sem dúvida, a definição é pouco contestada entre
os médicos galenistas, entretanto, ela não é a unica aceita como os

textos deixam parecer. A tradição, que desde Aristóteles quer que a
mulher não tenha função geradora ativa, é ainda fortemente propalado
no público.

A polêmica continua: para uns a mulher não é fecunda, para
outros ela produz a verdadeira semente fecunda.
O debate sobre a formação do feto ultrapassa os mews

científicos. No texto de Lemne encontramos que "a opinião que se

impõe sobre esse sujeito depende do status moral da mulher". Se a
mulher realmente participa da formação do feto, pelo menos nesse ato
ela é igual, ou mesmo superior ao homem, pois como o homem, ela

fornece a semente e além disso ela deve nutrir o embrião durante o
período da gestação. Portanto, os que defendem essa teoria não podem
mais acusar da mesma "debilidade" física e moral, aquela cuja função

é capital para a espécie humana: isso seria insultar a Natureza que
criou a metade da matéria criadora imperfeita.
Existe um defazagem entre a colocação teórica dos estudos
médicos e da assimilação dos conhecimentos novos pela opinião
comum. Mesmo quando os meios médicos reconhecem a participação
da mulher na formação do embrião, a maior parte dos textos literários
evocam ainda a "passividade" da mãe para justificar a submissão

moral e a inferioridade social.
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Mesmo os livros de filosofia ou de moral não levam em conta
imediatamente a evolução médica: freqüentemente eles permanecem
fiéis ao esquema de Aristóteles. Alguns autores permanecem fiéis aos
princípios de Aristóteles e outros aos princípios médicos.
É necessário esperar o século XVII para que as obras filosóficas
"se refiram sem precauções estilísticas aos conhecimentos que são
impostos desde quase um século nos tratados médicos". De agora em

diante, o raciocínio parece não mais sofrer contradições, pois ele se
apoia sobre "a anatomia que descobriu o segredo".

A descoberta e aceitação da participação da mulher na formação
do embrião provoca uma transformação na atitude moral frente à
maternidade e tem por conseqüência a revalorização de seu papel. Os
médicos passam a procurar as influências da semente sobre o feto e
portanto, sublinbar a importância particular do "germe feminino". A
mãe não é somente responsável pelo futuro pós natal da criança, mas
também pela parte da semente que ela fornece, pelo desenvolvimento
do embrião. A saúde e a boa conformação do feto depende, da mulher
e é preciso buscar as causas das doenças hereditárias para melhor
prevenir os efeitos. Entretanto, a vigilância se toma mais aguda ainda
quando se trata de determinar a influência da mãe sobre a
hereditariedade espiritual da criança. Frente à constatação de que a
mulher influi no futuro psicológico das crianças, a inquietude dos
médicos é grande e surgem explícitos ou implícitos, todas as imagens
sobre a "maldade feminina", sobre sua "debilidade" intelectual, a
inconstância de sua virtude etc. Logo, é necessário que o homem se
mostre prudente na escolha de sua companbeira, pois não somente a
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harmonia da vida comum, mas toda sua posteridade dependem das
qualidades maternais.
A ignorância do caráter bioquímico da fecundação permaneceu
até o fmal do século XVII, é somente entre 1672 e 1677 que Reinier
de Graaf e Antony Van Leeunwenhoek descobrem respectivamente a
existência do óvulo feminino e dos espermatozóides no líquido
seminal. Mas essas descobertas não foram suficientes para resolver
cientificamente a questão do processo da fecundação. O debate
continuou por quase mn século entre os pensadores para determinar
quem é o responsável pela gênese do embrião: o óvulo ou o
espermatozóide.
No século XVIII, a descrição, por Friedrich Wolff, das fases
iniciais da formação do embrião de frango será a prova da epigenese,
confirmada um pouco
embriologia moderna.

a~tes

por Karl von Baer, fundador da

Fin~lmente

no século XIX, a fecundação foi

colocada em evidência pel~ descoberta dos dois núcleos (os pronuclei
macho e fêmea) no

i
citop~asma

de ovo, e os cromossomos foram

descobertas nos blastomero$' (Testar!, 1993).
Um certo número de

~iscursos promove uma igualdade entre os

sexos, fundamentado na genética. Ou seja, na produção de um
'

embrião, as contribuições g~néticas do oócito e do espermatozóide são
as mesmas. Porém para ex1rair os oócitos da mulher são necessárias
intervenções em seus corpo~, com importantes conseqüências sociais e

para a saúde das mulheres.! O recolhimento dos espermatozóides não
ocasiona nem física e nem sPcialmente as mesmas conseqüências.
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É justamente por causa da diferença biológica dos sexos que a

contribuição física e social das mulheres na produção dos gametas
(oócitos) e de embriões é mais importante que a dos homens. Portanto,
a obtenção de um embrião já é sexualmente diferenciada. Tudo isso
geralmente não é considerado essencial e permanece em silêncio. É
em nome da igualdade genética em sua essência (dos gametas) que
mascara-se a desigualdade entre os sexos na reprodução pelo RA. Ou
seja, mascara-se a importância das conseqüências sociais da diferença
biológica dos sexos nesse domínio. (Laborie, 1993).
Laborie (1993) considera que há "um retorno ao antigo
paradigma naturalista e uma convergência quanto às conclusões 11 • No

paradigma naturalista a desigualdade biológica é colocada e supõe
fundamentar a desigualdade social das relações entre os sexos. No
paradigma neo-naturalista a igualdade genética dos gametas é usada
para mascarar a desigualdade social do tratamento dos sexos na RA.
Conforme Laborie escreve: "( ... ) a desigualdade das relações entre os
sexos é negada ao nome de uma igualdade biológica entre os gametas
e faute levar em conta a desigualdade biológica dos sexos ao título
por exemplo do recolhimento das gametas.".

A obtenção do embrião é sexualmente diferenciada. O embrião
é composto pela espermatozóide e o óvulo. A obtenção desses dois
gametas é diferenciada. O espermatozóide é obtido sem conseqüências
físicas para o homem, enquanto que o óvulo não.
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Acesso aos gametas - oócito e espermatozóide

As diferenças sexuais entre homens e mulheres determinam o
impacto que as tecnologias médicas da reprodução vão ter em cada
corpo sexualmente diferenciado. A obtenção do espermatozóide e do
oócito é sexualmente diferenciado. O acesso ao esperma é facilitado:
ele sai com freqüência do corpo masculino e não é preciso o uso de
medicamentos ou outros recursos técnicos para a sua retirada, a

quantidade de esperma obtida em cada ejaculação é grande; enquanto
que, o acesso ao óvulo é dificil: sua produção natural é de apenas um,
mensalmente; é necessário para extraí-lo o uso de hormônios
(mostramos no capítulo 3 as conseqüências para a saúde da mulher), o
controle do crescimento do folículo através de ultra-som e são
retirados por meio de laparoscopia ou através de uma cânula acoplada
a um aparelho de ultra-som vaginal. Além de que é no corpo feminino
que se processa a fecundação, a gravidez e o parto.
Portanto, a contribuição fisica das mulheres na concepção da
criança, através de procedimentos técnicos, é maior do que a dos

homens.
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5. A REPRODUÇÃO ASSISTIDA NO JORNAL IMPRESSO
DIÁRIO NO BRASIL

No Brasil, a história da Reprodução Assistida é marcada e
podemos considerar o seu início com a morte de Zenaide Maria
Bernardo 17 em 22 de outubro de 1982 no "Primeiro Curso
Internacional de Fertilização In Vitro e Transferência de Embrião",
organizado pelo médico brasileiro Milton Nakamura 18, com a
fmalidade de ensinar aos médicos brasileiros as técnicas da FIV e
FIVETE. Para isso foram convidados especialistas da Austrália, sob a
coordenação do médico brasileiro e a colaboração de doze mulheres,
nas quais pretendia-se aplicar a técnica de fecundação in vitro e
transferência de embrião.
O saldo da primeira tentativa de "bebê de proveta" no país foi:
primeiramente a morte de Zenaide e, em seguida, quatro mulheres
tiveram seus óvulos fecundados e o embrião transferido para o útero,
mas nenhuma teve o "primeiro bebê de proveta brasileiro", que nasceu

somente em 1984.
Zenaide Maria Bernardo estava com 40 anos 19 , casada com
Paulo, os dois no segundo casamento, tinham cinco filhos da primeira
união, ele três filhos e ela um casal: a filha com 18 anos e o filho com
17

Segundo Gena Corea, Zenaide foi a primeira mulher a morrer no mundo, ao se submeter às técnicas de
reprodução assistida, porém não foi a única, já se contabilizam 15 mortes.

18

Ele é pioneiro na RA no BrasiL Em 1975, cria o primeiro banco de sêmen {Folha S. Paulo, 14/08194, p.43). Desde 1979 se interessa pela FIVETE e em 1984 obtém o primeiro resultado com o nascimento de
Arma Paula, primeira criança de FIVETE no país.

19

Sua idade é uma incógnita: os jornais publicaram 39 ou 40 anos, no atestado de óbito consta 45 anos e sua

filha afirma que ela tinha 40 anos.
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22 anos. Ela estava tentando engravidar há dois anos, recorreu a FIV,
porque perdeu as trompas durante uma operação de apêndice e era a
quarta vez que se submetia a laparoscopia, todas sem sucesso e a
última terminou em sua morte.
Ela entrou na sala de operações no dia 14 de outubro de 1982,
às 14h30, para coleta de óvulos, através da técnica da laparoscopia.
Logo no início da operação de retirada de óvulos, ela "sofreu um
processo alérgico devido a um dos medicamentos utilizados durante a
operação" e que "foi um acidente .que só Deus poderá explicar",

segundo o médico responsável declarou aos jornais, e entrou em
coma, permanecendo oito dias na UTI, até sua morte.
A causa da morte, declarada na certidão de óbito pelo médico
responsável, foi "lesão cerebral, edema cerebral + edema tronco
cerebral e parada cardio-respiratória". Vários outros motivos foram
registrados pela imprensa para o "acidente 11 : 'Parada cárdio-

respiratória logo no começo da laparoscopia, quando se introduzia o
gás carbônico na região abdominal", "o anestesista teria se distraído
durante a operação", "Zenaide não estava sendo monitorizadd', "o

gás foi aplicado muito rapidamente, pressionando o diafragma a tal
ponto que impediu a respiração e paralisou o coração", Zenaide
estava com "as unhas dos pés e das mãos pintadas", o que impediu a

verificação das unhas roxas.
A mídia teve um papel importante nesse acontecimento. Em
primeiro lugar, dois veículos de comunicação- a revista Manchete e
o programa Fantástico da TV Globo, participaram do patrocínio do
curso, o que lhes deu o direito de exclusividade na cobertura. Além
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desses dois meios de comunicação, o curso foi patrocinado também
pelo Governo do Estado, Fundação Safra e Editora Roca.
Em segundo, a mídia tanto ajudou a família de Zenaide a obter
notícias sobre seu estado, quanto omitiu sua morte no momento
ocorrido e a divulgou da forma mais conveniente para a revista. No
dia 14 de outubro após o acidente, Zenaide foi transferida para a UTI e
sua família não recebeu informações sobre o ocorrido, então, precisou
procurar a delegacia para saber sobre o estado dela "três dias após o
acidente e depois de muita insistência". A procura pela polícia atraiu a

mídia e colaborou para que a família de Zenaide obtivesse
informações sobre o seu "acidente": ''A queixa policial do marido

levou ao hospital, na mesma noite, toda a imprensa de São Paulo.".

No dia 19 de outubro, seis dias depois do ocorrido, a imprensa
publicou a notícia nos jornais, mas a revista "Manchete'', que detinha

o direito de exclusividade na cobertura, optou por publicar os fatos de
uma forma seqüência!: publicou na edição de 23 de outubro de 1982,
após a morte de Zenaide, uma matéria extensa sobre o curso e não fez
menção à morte de Zenaide. Na semana seguinte a revista (30/10/82)

informa o "acidente", mas ainda não menciona a morte de Zenaide, é
somente na revista de 6 de novembro de 1982 que a morte de Zenaide
aparece.
Em terceiro, a mídia viola o princípio do segredo do ato da RA
e toma público o que se pretendia guardar em segredo. Zenaide
guardou segredo de seus familiares (pais, irmãs, irmãos) de sua
participação no experimento FIV, mas a mídia o tomou público e seus
pais ficaram sabendo de sua participação pela TV.

O seu
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comportamento foi dúbio, pois ao mesmo tempo que guardou segredo
dos familiares, concedeu entrevistas para a revista "Manchete", tal vez

com a intenção de tornar pública a história depois do experimento.
Em quarto lugar, há uma inversão na ordem da publicação do
experimento científico, primeiro é publicado na mídia e depois na
revista científica.

Zenaide se foi, mas a história da Reprodução Assistida estava
apenas começando no país. Em 7 de outubro de 1984, dois anos após a
morte de Zenaide, nasce Anna Paula Caldeira, o primeiro bebê de
PIVETE no Brasil, cujo médico responsável foi o próprio Milton
Nakamura20 • Desde então multiplicaram-se o número de clínicas de
Reprodução Assistida

e é com freqüência que a mídia nacional

anuncia o nascimento de novos bebês, o surgimento de novas clínicas
de RA e a introdução de novas técnicas no país. Em 1995, no Brasil
existiam cerca de 60 clínicas particulares de reprodução humana e
.
21
aIguns serv1ços.
Portanto, são dezesseis anos de uso da RA no Brasil e uma
presença constante na mídia. Embora, em relação às ínformações
sobre as clínicas que praticam essas técnicas, o número de mulheres
que usam esses tratamentos, as conseqüências deles para as mulheres,

homens, crianças e sociedade sejam insuficientes e não muito claras.
Essa falta de ínformação também ocorre nos países onde são
desenvolvidas as tecnologias. Laborie (i 990 :86) afirma não haver
nenhuma avaliação médica e social, feita pelos
20

médicos, poderes

Existiu uma polêmica entre o médico Milton Nakamura e Nilson Donadio, os dois reivindicando o
primeiro bebê FNETE brasileiro, mas o CRM (Conselho Regional de Medicina) reconhece o Dr.

Nakamura como o pioneiro no BrasiL
21 Ver no çapítulo 5, "Tipos de Atendimeto aRA"
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públicos e jornalistas. sobre o pouco rigor e sobre os objetivos das
práticas. dos resultados aos quais elas chegam. dos riscos que elas
causam para a saúde das mulheres e dos bebês. dos custos médicos e
sociais implicados: não há também nenhuma comparação do número
de bebês nascidos e com boa saúde por tentativa de FIVETE, com
aqueles que se pode obter em ausência de todo tratamento e/ou graças
a outros procedimentos já conhecidos.
Paralelo a essa informação precária sobre a RA. encontramos
uma

completa

banalização da

tecnologia

médica

aplicada

à

reprodução 22 , sobretudo à prática da esterilização masculina e,
acentuadamente feminina, criando condições para o uso da RA no
país. Enquanto boa parte das mulheres fazem uso de uma forma
drástica e praticamente definitiva para controle da prole, com o apoio
do governo e de instituição médica, a abertura de clínicas e a oferta de
RA para outra parte das mulheres é crescente em todo o país, também
com o apoio de instituição médica e do governo.
Dada a dificuldade em encontrar informações sobre o número
de centros de RA e das técnicas que são realizadas neles. no Brasil e
em outros países, montamos a tabela 1, baseados em dados fornecidos
por Laborie ( 1990:85), relacionando o país e o número de centros por
milhões de habitantes, c acrescentamos dados do Brasil.
Assim, verificamos que a variável de centros de RA por
habitantes no Brasil é considerável comparada com outros países,
guardadas as diferenças na saúde entre nosso país c os outros
mostrados na tabela. Por exemplo, na França e em Israel, o
22

ConíOrme Cap. 2. iLcm 2..t. A ~-:.lcriliLaÇão causa social c.k esterilidade.
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atendimento à esterilidade é totalmente gratuito.. No Brasil. falta
dinheiro para o básico em saúde e ainda convivemos com doenças
primárias, a morte pela dengue, cólera etc.

TABELA 1. VARIÁVEL DE CENTROS DERA POR HABITANTE E PAÍS
País

Habitantes

Variável de Centros/

Em Milhões

Habitantes

60:! 3

154:!4

0.4

34

57

0.6

USA

170 a 200

241

0.7 a 0.8

Israel

18

França

250 a 400

Brasil
Grã-Bretanha

Centros deRA

4,5
55

4.5 a 7.2

Os meios de comunicação têm um papel fundamental na
divulgação das informações de domínio científico e médtco para a
sociedade, pois são eles que anunciam as novas técnicas e suas
possibilidades de uso com êxito. É pela mídia que o grande público
terá acesso a informações inicialmente restritas a pequenos grupos,
informações nem sempre adequadas. São informações simplificadas,
tentando mostrar que a RA, através de suas equipes de profissionais,
proporciona um "milagre divino" para as pessoas estcreis e que esse
:o Fonte: Rc\ista Globo Ciencia. n.30. abrill~5.

z• Esrimati\11 da Pt)pulaçào residente em 01/07/94, 153.725.670. IBGE
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milagre pode fazer parte do cotidiano das pessoas. Esse discurso
simplificador é uma estratégia para criar e sustentar o crescimento
regular da demanda pelaRA (Laborie, 1990).
E como mostra Vandelac (1988: 246-275), a vulgarização das
tecnologias da reprodução se faz, primeiramente, pela difusão de
textos de agências de imprensa internacionais ou anúncio de jornal. A
estes meios de divulgação podemos acrescentar que a vulgarização
também se faz pelas novelas de televisão e pela publicação intensa de
matérias envolvendo "estrelas" do esporte, das novelas ou do
telejornalismo, que utilizaram aRA com êxito.
Portanto, a disseminação e a banalização das tecnologias da
reprodução se dá de três formas: 1) pela divulgação de um discurso
simplificado sobre a RA, tanto científico, quando pela mídia; 2) pelo
aumento da oferta da tecnologia conceptiva e do número de clínicas c
hospitais que fazem atendimento a esterilidade: e 3) pela possibilidade
de realizar aRA em serviços públicos. nos quais é possível pagar um
preço menor.

5.1. PANORAMA DA COBERTURA NO DIÁRIO
Nos dois anos de análise do jornal Folha de S. Paulo
encontramos 63 matérias 25 envolvendo aRA, das quais, 19 em 1993 c
44 em 1994. Comparando o nosso resultado com os dados da pesquisa

25

Cada unidade c.le matéria foi oonstituida por uma matéria ou por \'árias subdivididas na mesma pãgina ou
mais páginas.
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de Arilha

26

,

verificamos que aumentou o interesse da imprensa pela

RA. Arilha aponta desde 1979. a circulação de matérias com assuntos
nacionais e em 1990 a grande ênfase dada ao assunto "barriga de
aluguel". provavelmente pela transmissão das novelas Barriga de

Aluguel e Arapongas, produzidas pela Rede Globo e abordando os
temas: fertilização in vitro, engenharia genética e "mãe de aluguel".
Fizemos uma análise dos três boletins Olhar sobre a Alídia27 e
constatamos que o assunto esterilidade c reprodução assistida está
presente nos nove meses de pesquisa e que a Folha de S. Paulo dentre os quatro jornais estudados, de maior importância no país foi o jornal que mais dedicou espaço às questões ligadas a saúde, a
sexualidade e a reprodução, confirmando a importância desse diário
no estudo da RA.
O interesse pela RA nos dois anos de estudo, se deve â
crescente divulgação de novas técnicas aplicadas à reprodução, às
técnicas que causam polêmicas e que têm seu uso questionado por
vários segmentos da sociedade, como a gravidez para mulheres após a
idade reprodutiva. uso de óvulos de fetos femininos mortos ou a
clonagem humana.

É somente dez anos após a morte de Zenaide que o Conselho
Federal de Medicina regulamenta os procedimentos da RA. com a
:16

Em estudo sobre as tet.-nologia.s da reprodução leito na imprensa por Silva. M.M.A. ( 1991 :5) loram
encontradas 121 reportagens no (( Banco de Dados do Jornal Folha de S1lo Paulo (pt.'fíodo de 1978 a 1990 ).
na Hemeroteca da Pontificta Universidade C:uólica de São Paulo (per1odo de 1979 n 1987) e no C.:ntro de
documentação da ECOS (anos de 1990) »

21

Boletim produzido pela Comissão de Cidadania e Reprodução. de julho/96 u man;"0'97.
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Resolução n° 1358/92, em l 1 de novembro de 1992. O ano de 1993
começa com uma matéria sobre a regulamentação da RA, na qual o
conteúdo principal é o desejo de uma mulher em ser inseminada com
o espermatozóide congelado do noivo morto de câncer, depositado no
Hospital Albert

Einstein~

o qual não deixou sua vontade de ser pai

declarada por escrito depois de morto. O hospital não concordou e a
mulher fo i à justiça.
O diário estudado não dá continuidade ao caso e também não
publica mais nenhuma matéria sobre a regulamentação da RA durante
o ano de 1993, voltando a tratar da regulamentação somente em
janeiro/94, sobretudo da regulamentação internacional,

depois da

polêmica sobre uso de óvulos de fetos mortos na concepção assistida
(jan.) c a gravidez e parto após a idade reprodutiva (dez./jan.). O
gráfico 1 ilustra bem a proporção de matérias sobre RA publicadas
nos dois anos estudados, ressaltando a grande concentração de
matérias entre os meses de agosto/93 e fevereiro/94.
Os dois assuntos: o uso de fetos mortos e a gravidez na
menopausa foram pautas para matérias sobre as leis regulamentadoras
desses procedimentos, assunto que deu origem ao maior número de
matérias, nos dois anos estudados.

São temas e experiências

completamente inéditas e que modificam a vida da população,
levantam

questões

regulamentação.

éticas

e

necessitam

de

leis

para

sua
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GRÁFICO I. QUANTIDADE DE MATÉRIAS POR MÊS E ANO
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As matérias analisadas foram encontradas em vários cadernos
do jornal Folha de São Paulo. conforme o gráfico 2. A maioria no
primeiro caderno, na seção exterior. o que pode ser explicado pelo fato
da maioria das matérias no período estudado serem originadas em
outros países. O restante do material foi publicado nos cadernos
regionais. cotidiano e "Mais", nas seções saúde. ciência c pesquisa
científica.
O jornal não possuía uma editoria para saúde. A saúde pertencia
a Editoria Cidades. Possui uma editoria de Educação e Ciência.
responsável pelo material de tecnologia, pesquisa científica, produção
do conhecimento etc. Na Editoria de Educação e Ciência encontramos
a seguinte ressalva: "Deve fa=er um acompanhamento sistemático e

atraente do que ocorre no mundo científico" (Folha de S.Paulo,
1987:50). Abramo (1991) ao analisar alguns pressupostos da
metodologia jornalística da Folha de S. Paulo, conclui "que a Folha

professa uma visão de mundo identificável com o empirismo vulgar."

128

GRÁFICO 2. QUANTIDADE DE MATÉRIAS POR CADER~O EM
1993/1994.
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Do total de matérias analisadas, 62% divulgaram assuntos
internacionais. Essa predominância se deu porque o jornal reproduz o
debate internacional, através de material produzido pelas Agências
Internacionais ou revistas científicas internacionais (Nature. Life
Sciences. Epidemiology, CELL. The Lancet, The

~cw

York Times,

New England Journal of Medicine) nos países onde as técnicas sobre
reprodução humana são pesquisadas e aplicadas em primeira mão.
Para

Labor i e

( 1990:84)

''A

FI VETE

é freqüentemente

apresentada, nas publicações e obras científicas e médicas. como um
meio "simples" de estudar e de compreender a complexidade dos
mecanismos do desenvolvimento folicular, da penetrabilidade dos
espermato:óides no oócito, da fecundação ou da implantação dos
embriões no útero.". Laborie afirma que existem dois discursos, um
para os pacientes e as mídias e outro para os colegas ou estudantes de
medicina. Para os pacientes e mídias: "Há uma simplificação das

técnicas" e para os pares da medicina: "o acento é dado sobre a
simplicidade das NTR enquanto instrumentos permitindo efetuar as
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pesquisas ou testar os produtos farmacêuticos. ". Concluindo, existe
um discurso simplificador sobre a RA, recobrindo uma realidade
complexa.
O número de matérias nac10na1s é bem menor, 33% e
informaram: cinco sobre os seminários, simpósios e congressos
ocorridos nesse período; cinco sobre o nascimentos de bebês
procedentes da tecnologia da reprodução, uma sobre festa para as

mães de proveta; duas sobre a aplicação de novas técnicas no país;
duas sobre leis para a RA; uma sobre erro médico: e cinco artigos
sobre gravidez e parto após a idade reprodutiva e a clonagem humana.
Quase dois terços das matérias

nacionais (13

matérias) são

promocionais, centradas na promoção do médico, do cientista, do bebê
de proveta, do casal feliz com o bebê no colo.

GRÁFICO 3. ORIGEM DAS MATÉRIAS POR ANO
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As matérias tiveram origem nos seguintes países: Reino Unido
(15), França (8) e Itália (5) em maior quantidade. Países onde

ocorreram as polêmicas sobre as nova técnicas, porque o médico
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especialista em gravidez após a idade reprodutiva é italiano e usou a
técnica em mulheres inglesas, situação que provocou uma intensa
discussão sobre os usos das novas técnicas e também sobre a
possibilidade das mulheres fazerem o tratamento em outro país se a
regulamentação não for uniforme. O restante em outros países e em
menor quantidade: Estados Unidos (3), Dinamarca e Israel (2 em cada
país) e Bélgica, Argentina, Holanda, Austrália e China (uma em cada
país), conforme tabela abaixo.
Na França encontramos o maior número de centros de RA por
milhões de habitantes (ver tabela 1), seguido por Israel, únicos países
a assumirem totalmente os custos da reprodução assistida.

GRÁFICO 4. PAÍSES DE ORIGEM DAS MATÉRIAS POR ANO
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As matérias nactonats foram produzidas sobretudo em São
Paulo (11 matérias), no interior de São Paulo (6 matérias), nas cidades
de Ribeirão Preto, Campinas e São Bernardo do Campo e uma
pequena minoria em outros estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro e
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Paraná. Os textos nac10na1s foram produzidos nas cidades onde
existem maiores concentrações de centros de RA.

GR.i\.FICO 5. CIDADES DE ORIGEM DAS MATÉRIAS POR ANO
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A maioria das matérias são informativas/interpretativas 28 , isto é.
informam o fato com destaque para as novas técnicas, para as
instituições,

para

as

personalidades

científicas

ou

médicos-

especialistas (por exemplo. o nome e a foto de determinado médico
apareceram oito vezes durante o período estudado), para os bebês
nascidos da FIV e/ou combinados com outras técnicas. Elas enfatizam
os aspectos técnicos e os avanços da tecnologia, valorizando o
desenvolvimento da ciência e da medicina, com fortes indícios de que
se trata de propaganda das técnicas e dos cientistas. das clínicas e dos

.lJ

,\:;grandes categorias jornalístil!:l!> são: Jornalismo lntbrmativo, lnu.:rprctru.ivo c Opinati\O. AJgun!) autores
constestam ~sa divisão. uma vez que certos textos se enqu:ldmm em dua..c; ou mrus C3tcgorins. Nós
consideramos Jornalismo lnlormathoJinterprewtivo quando a inlormaçào (noticiai ê ohjeti\-a e ha uma
exp31\São desse llllo: cntrevist.l. antecedentes. consequência5. opinião de espcciali~tas etc.. c Opimtiva
quando ha.. ia a posíçüo do jornal (editorial ou do jornaliSta (cri ti~. comentários. crônicas etc).
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médicos. Essa forma de publicação está de acordo com a Editoria de
Educação

e

Ciência.

que

prescreve

para

os

jornalistas:

o

acompanhamento do mundo científico dever ser sistemático e
atraente.
As matérias informam o endereço e ou telefone da clínica que
oferece a técnica. Em pesquisa feita nas pastas de recortes de jornais
sobre Reprodução Assistida, na Biblioteca "Marguerite Durand", em
Paris, na França, também observamos a existência de matérias com
endereços das clínicas oferecendo tratamento e informações sobre
livros, cujo conteúdo é a esterilidade e seus tratamentos.
Apenas seis matérias são opinativas, isto é, divulgam a opinião
do autor sobre algum aspecto da RA. Os assuntos que causaram
polêmica foram três artigos sobre gravidez e parto na menopausa,
publicados em l994 c assinados por profissionais brasileiros, c dois
sobre a clonagem humana. Esses temas também causaram polêmica na
Itália, na França e no Reino Unido com reflexos no Brasil, ocupando
um grande espaço no jornal.

GRÁFICO 6. TIPO DE MATÉRIA POR ANO
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5.2. IMAGENS
As fotos encontradas nas matérias analisadas constituem um
material rico para compreender qual a mensagem que o jornal quer
transmitir com essas imagens, portanto, achamos interessante se
estender e fazer uma análise crítica do conteúdo das fotos com a
intenção de compreender o que está por trás da aparência imediata
delas.
O interesse em visualizar os gametas masculinos e femininos e os
processos da reprodução datam de alguns séculos. Em 1676, o
microscópio -

criado por Antoine Van Leeuwenhoek -

permitiu

observar os espermatozóides no esperma, mas somente em 1845 foi
possível observar a penetração do espermatozóide no óvulo.
Dando

um salto para o século

XIX,

dentre as

grande

transformações tecnológicas, encontra-se a fotografia associada a
várias outras técnicas dando visibilidade a processos que ocorriam
somente no interior do corpo humano. A fotografia determina
mudanças nos hábitos e na maneira das pessoas olharem o mundo e a
si próprias~ e influencia as mais diversas áreas do conhecimcnto 29 e do
comportamento humano. A fotografia instaura uma outra forma de
olhar, o olhar fotográfico e sua especificidade.
O fotojornalismo surgiu imediatamente após a invenção da
fotografia, com limitações iniciais dadas pelas dificuldades de
impressão das imagens, tomando-se bastante popular mais tarde.
A fotografia técnico-científica aliada às técnicas

médicas

(laparoscopia e endoscopia) permitem a visualização do interior do
l9

Em 1939. cem anos depois do aparecimento da lotogratia. Margaret Mead e Gregor~ Batcson usaram os
recursos \isuais como principal fcrramcr11a no trJ.balho de levantamento de dados cmognilicos em Bati e
~uva Guilll!. trabalho que -;e tomou referência para os intcre<;sados na antropologia \ isual.
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corpo humano, e a sua veiculação através dos meios de comunicação
tornam essa imagem vulgarizada.
Lennart Nilsson. fotógrafo especializado em foto científica e
incursões pelo interior do corpo humano. juntamente com a revista

Life popularizaram os processos da reprodução humana através do
fotojornalismo. Em 1965, a revista publicou 16 páginas com fotos de
um ser humano em gestação no útero da mãe, numa reportagem
intitulada "O drama da vida antes do nascimento". E 1990, publicou
a montagem de toda a seqüência fotográfica da fecundação, trabalho
que levou cinco anos para N ilsson terminar. 30
Para Duden (1996:28), as fotos de 1965 são diferentes das de
1990, estas "não são nem heliografia, nem fotografia, seio somente
de=enas de milhares de medidas eletrônicas, as quais fe=-se uma
colagem para surpreender o espectador. Não que seja ilegítimo
querer representar o invisível e mostrá-lo em milhões de exemplares.
Mas me parece absurdo conferir uma realidade sensível a essa
colagem de resultados de medidas. Se toma-se essa representação
pela imagem de uma realidade, a quem dá-se em seguida um valor.
cai-se na armadilha que o fotografo arma para os nossos sentidos."

Em 1996. a Life publicou 22 fotos de fetos humanos c animais
em diferentes estágios de sua gestação. Para a série de fotografias,
Nilsson usou apenas animais mortos antes de nascerem. Algumas das
fotos pré-natais humanas foram feitas ao vivo, com o consentimento
das mães e de seus médicos. Foram feitas em mulheres que fizeram a

10

Todas a~ informações sobre o tmbalho de l~nnart Nilsson !oram obtidas nn Revista l.ife (nov.95). Pau &
Filhos (novJ90). Re\ ista l"eJa. dcli96, c Duden ( 1996).
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laparoscopia

31

para realização do exame de amniocentesis.

O

fotógrafo aproveitou o furo na barriga das mulheres para introduzir
por ali um endoscópio32, com uma câmara de vídeo Betacam acoplada
em sua extremidade externa.
Além da fotografia científica, a ecografia obstétrica permite
olhar o interior do corpo de uma mulher grávida, para explorar o
mundo intra-uterino e assistir o desenvolvimento da vida de sua
criança. É possível observar o funcionamento do organismo do feto,
vendo-o

crescer, se movimentar e viver, dia após dia. O feto,

desconhecido no imcio. se torna familiar e se revela na sua
complexidade. Portanto, a ecogratia tomou transpart!nte o ventre da
mulher grávida e revelou o mistério da vida. A ecografia somada aos
progressos de v1deo permite que as crianças sejam filmadas no útero
materno (Gombergh, 1995).
Devemos lembrar que se os corpos femininos são objetos
privilegiados de exibição, em relação aos corpos masculinos,

a

gravidez foi durante séculos uma condição cercada de pudor e não
podia ser exibida, e portanto, ser fotografada. (Leite, 1993 ). Nos anos
70 Leila Diniz escandalizou o país ao exibir sua barriga gestante,
depois dela várias outras mulheres também mostraram a gravidez nas
páginas das revistas, por exemplo, Demi Moore posou nua e grávida
para a revista Vanity Fair.

11 J.aparosropia é um procedimento .:1rurg1Co. que consiste numa índ siio feita na barriga. por onde se
introduz uma cânula finissimn que perfura a parede uterina.
ll

Conjunto de libra-i óptiças com n qual :;c ilumina o útc:ro c se C3pUlm ~imagens de seu interior.
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Enquanto a pretensão do texto é traduzir a linguagem científica
e seus conhecimentos de forma mais simples para o grande público, a
fotojornalismo divulga a experiência científica, que o grande público
dificilmente

terá

acesso

ao

vtvo.

A

fotografia

vulgariza

o

conhecimento obtido pelo cientista. A humanidade somente pôde
certificar-se de uma atividade que ocorria apenas no corpo teminino. a
partir das fotos feitas por Nilsson e publicadas pela revista Life ou
reproduzidas por outros meios de comunicação. A característica
principal dessas fotos é mostrar os processos invisíveis que somente
ocorriam no recôndito do corpo feminino, mas que atualmente, com a
FIV é possível realizar a fecundação no laboratório, fora do corpo
feminino e transformá-los em realidade para o conhecimento do
grande público.
No caso das nossas fotos analisadas a intenção é também de
mostrar dar visibilidade: as mães e/ou pais, que fizeram tratamento.
com o bebê produto da RA no colo; os profissionais que trabalham
com RA- cientistas, médicos, advogados~ os gametas masculinos c
femininos e sua união e o laboratório e seus componentes. Entre as 63
matérias analisadas, encontramos 32 fotos em 19 matérias. Susan
Sontag

escreve: "As fotografias certificam a observação, elas

anunciam as provas materiais. Só as opiniões que se baseiam no
objeto das fotografias têm valor de observações." A fotografia é usada
como ilustração, confirmação ou prova.
Em relação ao conteúdo das fotos, em oito delas a imagem que
temos é da mulher ou do homem segurando o bebê, supostamente
feito pelaRA. Duas delas se destacam: uma foi feita na festa realizada
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para as "mães de proveta" e seus bebês, para comemorar o dia das
r
mães· J (foto 2). Os "pais de proveta" ou estavam ausentes ou não
quiseram sair na foto. A outra não retrata o sucesso da técnica. pelo
contrário é uma denúncia de erro médico com a RA. Um casal negro
com um filho branco. produto da FIV (foto 10).
Dez fotos mostram os médicos especialistas em RA e uma
mostra dois cientistas. sobretudo homens, na proporção de lO homens
para uma mulher. Seis fotos são com profissionais do país (fotos 14.
17. 18, 19, 20, 21 ). sendo que um aparece duas vezes: cinco fotos são
com profissionais internacionais, das quais quatro são com o m~smo
médico (fotos 22, 23, 24, 25). Cinco fotos mostram os médicos em
atividade em seu laboratório e duas mostram o medico em seu
consultório.
Os profissionais do país são todos do Estado de São Paulo na
proporção de cinco homens para uma mulher. situação explicada pela
pesquisa da Fapesp. intitulada "Ciência e Tecnologia em SP ano
1990", mostrou que o ESP é o responsável pela metade da cicncia
produzida no país, e que a área de saúde é a que mais concentra
pesquisadores e recursos em São Paulo. O pesquisador paulista em o
perfil de 35 a 45 anos, sexo masculino e trabalha na universidade
pública.
Essa preferência pelos mesmos profissionais para a fotos como
fonte de informação para a matéria, sugere que o jornal faz
31

Fotos de Iesta.~ comemorando algo t:m tomo das crianc;as riVFTE são t."omuns nos jamais. Em II / I0/97. J
FSP publica uma reportagem sobre outra festa reali1..1da pelo mesmo médico. Na foto que ilustr<~ o texto. o
médico cstú no centro segurando duas crianças procedentes da RA c nxkudos por outrus e pcli.lS mulht.-rcs.
supostamente as mães. Nos pareceu que a foto pretende insinuar que o médico é o pai da.<> crianças. o que
de cena forma para os médicos é verdade. poi~ se consideram o "pai cicntílico" dos bebês gerado~ pela
reprodução assistida
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publicidade de alguns médicos ou que são matérias pagas pelos
mesmos.
Na foto 18, a intenção do fotógrafo foi mostrar o médico
especialista em RA. enquanto a mulher permanece oculta, porém,
identificada na legenda da foto: "A decoradora Ana Claudia em

consulta com o médico Roger Abdelmassih em SP".
Os doadores de esperma aparecem de fonna a não serem
identificados pela imagem, porém a legenda da foto lhes dá uma
identidade: "Eduardo. 24. um dos doadores de sêmen do Hospital

Albert Einstein, de São Paulo" e "Antenor B., 28. técnico de
laboratóno paulistano que não conhece oito de seus nove filhos"
(fotos 12 e 13). A prática da doação de esperma deve ser mantida em
segredo, por isso os doadores não podem aparecer no jornal, portanto,
as fotos foram feitas de forma a mostrar a existência da prática de
doação de esperma, sem no entanto, mostrar seus doadores.
Em cinco fotos temos o encontro do esperma com o óvulo
(fotos 29 e 30), genes injetados em embrião (foto 33), a dupla hélice
da molécula de DNA (foto 32), banco de sêmen congelado (foto 31 ).
Duas fotos mostram o processo da fecundação, ou seja, tomam visível
um processo que ocorria somente no corpo feminino. Em todas é
necessário ler a legenda para compreender a fotografia. A imagem é
muda, não revela o nome ou quem é retratado, não indica por si
mesma a data e o local do conteúdo. Essas fotos mostram claramente
como as imagens restritas a um pequeno grupo de cientistas e
médicos, tomam-se visíveis para milhões de pessoas.
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Foto I

FSP. 3-1. 07/05/9~

Foto 2

Foto 3

FSP, 3-1. 07 05.'94

•
Olocéi,, Vl•n~ brinca com o~ filho~ num t.mquc.· de: lxl/111h.•~

rv l 8CJ~· l :'lO!' ,.;~·rm~JJ 1
FSP. 6-2. 14/04/93
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Foto 4

u,l f:" t J...,· :;2
FSP. 1-12.24/09/94

Foto 5

A

prol~or.a

;;./
f

I

•

I
6t·tt'N",tt' Lu1i.1 DP~OJ di e o filho Clows

FSP. 1-2. 26/11/91

m~,.,, :, .,

Ri, · "'do

rc;;P. J-1. 01 ost94

Foto 6
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· ~.1/ Cio v r•

Lúci,, com o filhn Etfu.1r'tfn P o
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Foto 7

O p.arott• Gurll1ermc. fruto dt• írrsemin.u;,.io artdic ral

FSP. 3-4. 09/08/93

Foto 8

Qwntuplos dP. pr · ,.,.;.J ql/.auo nt('nintu e umii mcninil, n:ud d os no c .,n .od.,: rnn• ;a clnn,trent, po4crl.am ter suJo id~ n r Õetl\

FSP 6-6 23/0 I/9~
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Foto 9

O c.u.lll4clc'mir <' D<:niH· d:J Silva com seu fill1o Tlri.tJlo

FSP.

\-2.01/12/9~

Foto lO

FSP. 3-2.06/10/93
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Foto 11

Eduardo. 24, um dos dn.u/orr.t de (:mcrr d() HCJlpitnl All•l'rt Eiusrcin, de São Paulo

FSP. 4-1. 14/08/Q.t

Foto 12

FS P 4-l 14/0R/94
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Foto 13

n

-

Ver.1 F~ht'r Br.IMd. médit:.l coonJcrrador.a do b.tnco de semen do Ho~pitJJI Albert Ein~t('in

FSP. 4-2. 03/01/93

Foto 15

Foto 14

r·sr>, 4-2, 14/08/94
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Foto 16

~inottci, ginecologista favoravef á gravidez pÓ~'-rnenop.·ws:t

FSP. 1-8. 17/0 1/9-l

Foto 17

A tJecor-.tdora AM O,tudi.J em roruulra com o mkl'co lfugl!r Al

b r.

F$P -l-3. 1-l/OX/9~
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Foto 18

FSP. 3-4. 20109/IJ1

Foto 20

Foto 19

FSP 7-I. 20/06/94

FSP, 3-2. 21 /06 94
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Foto 21

5elfC!ríno Anclttorl, m~>rliro lr, 1 /i~no qve cll'li"r>dt! a s:,...,;d•z du t•rulhC!rt'!> .Jpl'>HI mct~op~us:~

FSP. 6-4 23/0 1/9~

Foto 22

s.,.,~rlno Andnori,

Foto 23

ie.fi.ano qu• fez. .u d&Qs iftf.Mnin~çor.s

O '"fl'''ciillt~IOJ ••m rr:pmdur»> hum.ama. Se•erlno Anclno,.l

FSP. 1-4, n l/09/91

FSP, 1-1 O. 29/12193

Foto 24
Médico italiano cria
a gestante gP-riàtrica
•

....\1,

FSP 1-4. o:vo 1/9~
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Foto 25

CicntlJUSnmc-ncmiM &nunw•m prlm~lrcs liCIIts d~ embrl.io hum:~:Jo

Foto 26

Foto 27

FSP. 6-5. 23/01/94

FSP. 6-6. 23/0JN4
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Foto 28

FSP 3-4. 09'08193
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Foto 29

FSP. 6-15. 15/08/')1

Foto 30

B.rncD o e s•·mn1 h . • . ·•o .onr,ciJdc

FSP. 6-6. 23/0 l/9-'
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Foto 31

"'ttXJ.:/o~p'1!>~11undo.,dup!ahéll.:c

Foto 32

d.a ·:>oi#<-• • d~ ONII

FSP. 6-8. 23/01/94

FSP. 6-6. 23/0 1/9~

15:!

O que as fotos nos mostram é a possibilidade de acc.:sso a partes
do corpo humano ocultas, a reprodução de alguns processos humanos
no laboratório por cientistas/médicos, do gênero masculino cujo
resultado final é o bebê no colo de pais sorridentes. Este é um lado da
moeda e o outro onde está? Oculto: as mulheres que continuam sem a
cnança

desejada e/ou

com

sua

saúde

fisica

e

psicológica

comprometidas pelos tratamentos da RA.
As cenas fotografadas são criadas deliberadamente. Algumas
fotos examinadas são posadas -

as personagens estão ali para se

tornarem conhecidas. A mulher e/ou o homem com o bebê produto da
FIVETE posam para a foto no hospitahchnica e os médicos em seus
laboratórios ou consultórios. É preciso cautela com as simulações ou
composições deliberadas que o fotógrafo e os fotogratàdos imprimem à
1magem.
Na tabela 3, temos as matérias separadas pelo assunto principal
noticiado. Encontramos uma grande diversidade de assuntos, com
enfoque principalmente para as leis/ética para regulamentação da RA,
seguida de gravidez e parto após a idade reprodutiva, causas e
tratamentos para a infertilidade masculina c nascimento de bebês de
proveta. seguidas de outros assuntos com menor quantidade de
matérias.
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TABELA 3. ASSUNTOS ENFOCADOS NAS MATÉRIAS
ASSUNTO

1993

r~:·;;;~ Ética para reg":u:;:la":r-:a-;RA;-;-~-.~~~~~~~~~~~~-;-·
l

Gravi-d~~ e Pari~ ~pós-; -idade ~~p-;~duti~a

!

1994

lO

TOTAL].
ll

-- --

3

7

lO

5

4

9

3

3

6

l

3

4

l

2

3

l

2

3

3

3

1

1-=~-u_s~~--~ Trat~ment~-p~fa_~ _Inf~~!-iid_ade -masc~-~~a- _
·, Nascimento de bebês de proveta

~e_a:~s da soc~~d~~~-às-clí~~c~~--ou -~~~~ment~s de~

11'

· Novas técnicas de RA em Ribeirão Preto
'- - - - - - - - ---- - .
j_Cionage~~~~~~~ __ _ _____ _
!1Banco e doadores de esperma
1
11

:j

--

--- ----

Causas da Infertilidade Feminina

l

l

2

E~~~b~-~~ raça -e~d~ Sexo d: be~ê de p~~v~i~-

l

l

2

2

2

;' Custo do Tratamento RA
I
j

------

---- -

---------

Saúde dos bebês de proveta

: Erro médico na aplicação de RA

l

2

2

l

2

--- -- -------

Denuncia de uso de hormônios de cadáver na RA

I

Festa para as mães de proveta
· Uso
1
:1

I

de óvulos de fetos mortos na PMA

l

I

Igreja e RA

'1TOTAL

I

19

63

44

.-----~~-

Fonte: Folha de São Paulo
Organização: Autora

5.3. O CONCEITO DE ESTERILIDADEIINFERTILIDADE
Como mostramos no capítulo 2, as duas palavras esterilidade e
infertilidade estão sujeitas a vários significados e conceitos, e
dependendo de cada utilizador elas tomam um sentido, porém existe
um consenso sobre a responsabilidade da esterilidade: foi sempre
considerada feminina. Mesmo quando a esterilidade tem uma causa
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social, como o uso da esterilização como método contraceptivo, no
Brasil ela é sobretudo feminina.
A definição de infertilidade e esterilidade encontrada na análise
do jornal impresso diário é a seguinte:
"Infertilidade é o termo que os especialistas utilizam para
designar casais que não conseguem levar a gravidez a termo. Os que
não chegam a engravidar (I 0% do total) são chamados de estéreis. ".

A definição de infertilidade acima está confusa pelo uso da

palavra "casais", pois quem leva a gravidez a termo é a mulher, é no
seu corpo que ocorre a grande maioria das fecundações e todas as
gestações, são duas características exclusivamente femininas. Mas a
mulher pode deixar de levar a gravidez a termo por uma causa
masculina. Então, ficamos em dúvida quem é o portador de
infertilidade, a mulher ou o homem? O que os dois termos têm em
comum é a incapacidade de procriar, mas os casais inférteis podem
fecundar, enquanto que os estéreis não.

Outra questão a ser levantada é quem deve utilizar a reprodução
assistida, os portadores de infertilidade ou esterilidade? Se a RA
fucilita a fecundação (fusão do óvulo com o espermatozóide), então
deveria ser oferecida para aqueles que não podem fecundar, os estéreis;
para os inférteis deveria ser oferecido um tratamento que permitisse
levar a gravidez a termo.
A dificuldade em defmir as duas palavras permanece e temos
mais uma conceituação somada às outras que mostramos no capítulo 2.

Durante os dois anos estudados, nenhuma matéria analisada
abordou a "esterilidade social", ou seja a esterilidade criada pela

!55

prática intensa da laqueadura e vasectornia no país, situação que
favorece a criação de demanda pela RA.

5.4. ESTERILIDADE MASCULINA OU FEMININA?
Durante séculos e séculos, a esterilidade foi sinônimo de
feminino,

corno

mostram

vários

estudos

de

historiadores

e

antropólogas. A esterilidade masculina adquire visibilidade muito
recentemente,

com as novas tecnologias da reprodução oferecendo

arranjos para solucioná-la. De acordo com o número de matérias que
trata desse assunto em nosso estudo, a esterilidade masculina não só se
tornou visível, como também está aumentando. Foram nove matérias

tratando da esterilidade masculina e duas da esterilidade feminina. É
curiosa essa preocupação, pois a história da reprodução mostra que os
problemas masculinos para procriar, em geral, foram escamoteados. Os
tratamentos sempre foram propostos às mulheres quando recorriam a
mais antiga das práticas de fecundação, a inseminação artificial com
doador. O segredo tanto da esterilidade masculina, quanto da
inseminação, permanecia dentro da cabine médica.
O que se destaca nas matérias sobre a esterilidade masculina é
que há urna tendência na queda dos espermatozóides, corno mostra o
texto abaixo, o que pode aumentar a quantidade de homens inférteis.
Quanto à quantidade de esterilidade masculina, "Estima-se que entre

5% a 6% dos homens em idade reprodutiva sejam inférteis. "
( 14/08/94, 1-1 ).
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"Várias estudos mostraram que homens, em geral, estão
produzindo apenas a metade dos espermatozóides que produziam na

década de 30"(!0/06/94, 1-12).
"Muitos homens sofrem alterações no número e na quantidade

de espermatozóides e, a persistir essa tendência, a esterilidade
masculina será o fator dominante nos casais inférteis." (15/11193, 1-

I 0).
No texto abaixo, a palavra "casal" foi usada com a intenção de
mostrar que a esterilidade também é masculina, mas devemos lembrar
que essa palavra indefinida esconde as especificidades de cada sujeito.
Ao usar "casal estéril" esconde-se quem é o portador da esterilidadehomem ou mulher, e ao fazer isso, esconde-se também quem arcará

com o ônus dos tratamentos. Por exemplo, no caso de um homem
infértil unido a uma mulher fértil recorrerem a FIV, apesar da
esterilidade ser masculina será a mulher a fazer os tratamentos e arcar
com suas conseqüências. A questão a se fazer é: em casos como esse

deve-se indicar a FIVETE?
"Falar de « casal» ao invés de « mulher» estéril têm razões
estatísticas. A possibilidade da alteração estar relacionada à mulher é
igual a do homem: 40%. Em 20% dos casos ambos têm problemas.".
20/09/93, 3-4.

Portanto, o uso da palavra casal é inadequado, pms se a
probabilidade de esterilidade primária é a mesma para homens e
mulheres, a esterilidade causada pela esterilização é sobretudo
feminina (40% de mulheres laqueadas contra 3% de homens que
fizeram vasectomia), expondo mais as mulheres a procura de RA, se
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desejosas de novos( as) filhos( as), como também os tratamentos são
diferenciados.

A palavra casal coloca no mesmo saco mulher e

homem, eliminando suas diferenças biológicas, psicológicas e sociais
na reprodução e nos tratamentos oferecidos para a esterilidade.
Se antes a responsabilidade pela esterilidade era sobretudo
feminina, atualmente admite-se a participação do homem no problema
da esterilidade, mas ainda de uma forma velada, utilizando-se da
palavra casal, ou seja, a expressão "mulher estéril" foi substituída pela
expressão "casal estéril".

No estudo feito no jornal impresso diário, Folha de S. Paulo, a
esterilidade é do casal em porcentagens exatamente iguais para o
homem e para a mulher. Agora vejamos quais as causas da esterilidade
masculina e feminina.

5.5. CAUSAS DA ESTERILIDADE MASCULINA E FEMININA

Para a esterilidade

masculina encontramos diversas causas:

fatores biológicos, fisicos, meio ambiente fisico e social, estilo de vida
e iatrogénico. Algumas causas de esterilidade masculina, como o meio
ambiente fisico e social ou o estilo de vida, deveriam merecer mais
investigações para se descobrir como resolvê-las, e para não criar
arranjos como a RA.
"(. .. ) 'varizes' na bolsa escrota/ (varicoce/e), doenças venéreas,
desequilíbrio hormonal, uso de alguns antibióticos e antihipertensivos
e infecção urinária. Álcool, maconha ou cocaína usados regularmente
podem causar infertilidade. "(09/08/93, 3-4).
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"(...)fatores como a contaminação, o estresse, o consumo de
drogas e de certos remédios (..) esportes como o ciclismo, o remo ou
o pólo aquático produzem pequenos traumatismos que podem afetar a

fertilidade masculina (...) problema de circulação nos testículos, ...
infecções e traumatismos (...) a localização anormal dos testículos e a
ação de tóxicos e da radiação." (15/11/93, 1-10).
"(. ..) a água da companhia "Thames Water", de Londres, pode
reduzir o número e a mobilidade de espermatozóides" (2110 1194, 1-8)

"(. ..)os pesticidas e aditivos alimentares são causas do declínio
na fertilidade masculina verificado nos últimos 60 anos" (10/06/94, 112).

Quanto a esterilidade feminina, apenas duas matérias trataram
desse assunto, e a causa é de ordem fisiológica e social:.
"... abortos de repetição de causa imunológica" (20/09/93, 3).
O nível de atividade física de uma mulher em casa ou no
trabalho parece afetar as chances de ela ficar grávida ou ter abortos
espontâneos." (10/01/94, 1-8).

Como mostramos no capítulo 3, existe uma variedade de causas
sociais para a esterilidade, mas no período estudado, a Folha de S.
Paulo não aborda nenhuma delas. Dentre elas destacamos a

esterilização masculina, e sobretudo feminina, usada no país como
método contraceptivo e criadora da esterilidade em população jovem e
fortes candidatas a RA.
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5.6.

FORMAS

PARA

RESOLVER

A

ESTERILIDADE

FEMININA E MASCULINA
Ao se retirar a esterilidade masculina da invisibilidade criou-se a
necessidade de mostrar como resolvê-la. Em 09/08/93, com a manchete

"Homem gera metade dos distúrbios da infertilidade", a matéria de
página inteira aponta as soluções para a esterilidade masculina:
l) Inseminação Artificial é indicada para homens que tenham
uma produção de espermatozóides superior a cinco milhões. "A técnica

pode ser repetida até seis vezes. A gestação é obtida por até 40% dos
casais.".

Se o homem apresentar entre 2 a 5 milhões de

espermatozóides, indica-se a estimulação hormonal para alcançar
valores que viabilizem a inseminação;
2) Fertilização in vitro "é o recurso para quem tem menos de 2

milhões" de espermatozóides;
3)

Micromanipulação

"É

indicada

para

homens

com

concentração de espermatozóides muito baixa (menor que um milhão
mesmo depois de sofrer capacitação do sêmen) ou par casais que não

conseguiram sucesso com métodos convencionais de reprodução
assistida.";

Se não ocorrer a fecundação em nenhuma das três formas acima
pode-se recorrer a:
4) Banco de Sêmen e usar esperma doado;
5) Adoção: aparece como última alternativa, sem nenhuma
informação de como proceder para adotar.
No caso da indicação da FIV ou da micromanipulação, que é
usada junto com a FIV, para homens com poucos espermatozóides, a

160

seguinte ressalva dever ser feita, a infertilidade é masculina, mas se a
mulher for fértil, ela pagará o ônus do tratamento.

Relações sexuais diárias:

Ainda outras matérias tratam de receitas para curar a esterilidade
masculina. Uma recomenda relações sexuais diárias, pois "aumentam
o número de espermatozóides na maioria dos indivíduos com baixa
contagem de espermatozóides. ".

Se um dos motivos para a diminuição dos espermatozóides é a
pouco prática de sexo, a tendência é piorar considerando a reportagem
da revista Veja de 01/11/95, no 1361, cuja capa mostra a foto de um
casal na cama, o homem de costas para a mulher, com a seguinte

manchete: "O tesão foi embora, e o sexo no casamento torna-se cada
vez mais raro e sem paixão".
Se as relações sexuais entre os casais estão cada vez mais raras e

consequentemeute há uma queda no número de espermatozóides, não
só pela falta de sexo mas também por problemas ambientais, sociais e
de estilo de vida, é necessário criar técnicas que funcionem com
nenhum ou pouquíssimos espermatozóide para solucionar a esterilidade
masculina, como por exemplo, a ICSI.
Relações sexuais diárias é uma recomendação que não depende
da medicina e sim dos parceiros, e está em oposição às outras duas
alternativas -

ICSI, feita com apenas um espermatozóide e Banco de

sêmen usado, em geral, pelo portador de azoospermia -

que não

dependem das relações sexuais para ocorrer a fecundação, e sim das
novas tecnologias da reprodução.
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Técnica de microinjeção

Em 15/08/93 a novidade científica, ICSI, é mostrada ao público
brasileiro como a salvação para homens estéreis, com problemas na
produção de espermatozóides, sejam eles de quantidade ou de
conformatação. Em seguida são publicadas matérias informando quais
são as clinicas equipadas para realizar a nova técnica; e a última
matéria no período estudado informa o nascimento da menina Carolina,
cujo pai possuía pouca quantidade de espermatozóides e recorreu a

rcsr.
A

técnica

de

micromJeção

"consiste

em

injetar

um

espermatozóide dentro do óvulo. Isso elimina três problemas
característicos da esterilidade masculina: produção insuficiente de
esperma e espermatozóides deformados ou que não conseguem se
mover». « Van Steirteghem afirmou ... que a técnica funcionou em

65% das tentativas que fez no ano passado. Cerca de 300 mulheres
ficaram grávidas. Cem crianças já nasceram. (..) e que a técnica
demonstra que espermatozóides anômalos ou imóveis não provocam

malformação nas crianças." (15/08/93, 6-15).
Além da ICSI, outras técnicas estão sendo desenvolvidas para
solucionar a falta de espermatozóides: "Franceses conseguiram obter
em laboratório espermatozóides maduros com o cultivo de células"

(28112/93, 1-10) e "Cientistas britânicos disseram ontem ter isolado
um conjunto de genes que controla a produção de espermatozóides no

homem. A descoberta pode levar a novos métodos para tratar a
infertilidade masculina ... "(23/12193, 1-14).
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Podemos fazer uma curiosa relação entre o aumento das causas
da esterilidade masculioa relacionadas ao meio ambiente e ao estilo de
vida nocivo provocando uma tendência na queda da densidade de
espermatozóides e o uso da técnica ICSI, na qual é usado apenas um
espermatozóide para a fecundação, o contrário do que sempre
acontecia, a necessidade de muitos espermatozóides para fecundar um
óvulo.

Bancos e Doadores de Espermas

Três matérias tratam desse assunto, duas destacam as qualidades
dos espermatozóides. O jornal estudado, Folha de S. Paulo, reproduz
uma matéria do The New Republic, com o título "Banco de esperma

quer sêmen 'inteligente"', e onde se lê que o California Cyobank1 um dos priocipais bancos de esperma dos EUA -

publicou anúncio

nos jornais de Harvard e do MIT à procura de espermas ioteligentes:
"'Procura-se

espermas

inteligentes.

Idiotas

não

se

candidatem'. (...) Seu fundador, Charles Sims, diz que faz esforço
para adquirir espécimes de alta qualidade dos melhores e mais
inteligentes doadores, para oferecer às clientes 'um doador que elas
teriam orgulho de apresentar às suas mães." (12/06/94, 3-2).
O candidato a doador de sêmen no California Cyobank, antes de
fazer a doação (ou vender?), por US$ 3 5 cada vez, deve informar todas
as suas caraterísticas "culturais, étnicas, fisicas, psicológicas, da

saúde e da produção universitária e profissional". O esperma que foi
1

Esse banco de espenna e outros como o Fertility Options e o Cryobank of Florida oferecem

espenna e óvulos via Internet. E possível comprar os gametas através de um site na Web.
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comprado por US$ 35 será vendido para as clientes por "US$ 165 por
espécimes de raça não especificada e US$ 3 75 por amostras de raça
específica.".

A outra matéria trata da criação de bancos de espermas para
homossexuais: "Entidades defensoras dos direitos dos homossexuais

nos EUA (..) estão defendendo bancos

!!

exclusivos >>. O primeiro

deverá abrir no segundo semestre, na Califórnia.>> (18/06/94, 2-10).

Conforme as duas notícias, a recorrência ao banco de esperma
pode solucionar a esterilidade masculina, mas também oferece a
possibilidade de escolher os espermatozóides de acordo com as
qualidades desejadas pelo(a) comprador(a):

"melhores e mms

inteligentes", "homossexuais" e de "raças específicas", os quais têm

custo diferenciado das raças não especificadas.
A inseminação artificial é praticada desde o século XVIII, porém
pouco divulgada, e na maioria das vezes guardada em segredo. Tanto a
esterilidade masculina, quanto os doadores de sêmen -

arranjo

encontrado para resolver os problemas de homens com azoospermiase tomaram públicos com a banalização das formas de reprodução
assistida.
No dia 14/08/94- dia dos pais, o jornal publicou uma matéria
extensa (duas páginas e meia, com capa no Caderno Cotidiano) sobre
os doadores de sêmen, com o título:

<<

Doador de sêmen faz Dia dos

Pais imaginário ».

Ficamos sabendo que: "O primeiro banco de sêmen do país é do
médico Milton Nakamura e foi aberto em 1975. ", e que ''Das cerca de
45 clínicas de fertilização do país, pelo menos 10 têm bancos de
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esperma. Cinco destes bancos em São Paulo já ajudaram a gerar
cerca de 1.000 crianças.>> (14/08/94, 4-1,2,3).
Milton Nakamura é o pioneiro na Reprodução Assistida no
Brasil, ele foi responsável pela morte de Zenaide Bernardo e também
pelo nascimento de Anna Paula, primeira menina de fertilização in vitro
no país.
A matéria relata a história de alguns doadores e o motivo pelo
qual adotaram essa prática. "Os doadores são recrutados entre

universitários e pessoal da área de saúde", "doadores de sangue",
"podem ser solteiros ou casados, "e ter idade entre 18 e 40 anos".

Cada banco mantém uma "frota" de 30 a 80 doadores.".

Eles

recebem uma "ajuda de custo de R$ 20,00 a R$ 200,00 por doação", o
que não está bem de acordo com o CFM que diz: "A doação de sêmen
não pode ter caráter comercial ou

lucrativo'~

O Conselbo Federal de Medicioa estabelece que ''Doadores e
receptores têm

de assinar um

consentimento informado -

documento -

chamado

de

no qual estão todas as informações e

onde expressam, por escrito, sua concordância quanto à prática da

reprodução assistida. ". A matéria reproduz esta norma do CFM e ao
lado publica a seguiote manchete, juntamente com a foto do médico
(fig. 18) que fez a RA: ''Decoradora soube que filha não era do

marido no i mês". A forma como o jornal optou pela disposição do
texto, manchete e foto do médico, levanta dúvida quanto ao
comportamento do médico, se está agiodo de acordo com as normas da
CFM, ou não.
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Outra norma do CFM reza que "A mulher casada ou em união

estável precisa da aprovação do marido ou companheiro para se
submeter às técnicas de reprodução assistida. ". Mas não exige a
aprovação da mulher para que o marido ou companheiro doe sêmen.
Essa norma do CFM reforça a desigualdade entre os sexos.
Enquanto algumas normas internacionais tentam impedir que as
mulheres solteiras tenham filhos através da RA, parece que no Brasil
elas têm essa possibilidade: ''Alguns bancos também fornecem sêmen

para mulheres solteiras que querem ter filhos sozinhas.". Esse
procedimento também é contrário às normas do CFM, pois de acordo
com ele: "As técnicas deRA têm o papel de auxiliar na resolução dos

problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de
procriação quando outras terapêuticas tenham sido ineficazes, ou
ineficientes, para a solução da situação atual de infertilidade.".
A matéria é ilustrada por quatro fotos (fig. 12, 13, 15, 18), cujo
conteúdo de três são doadores e receptora fotografados de forma a não
serem reconhecidos, enquanto que os profissionais -

médico e

advogada são identificados.
Com a criação da ICSI, os bancos de sêmen podem estar em

extinção: "De dez homens que necessitavam de doador cinco anos
atrás, apenas três precisam hoje.".

A matéria revela alguns dados:
I) É atribuída paternidade ao doador de esperma pelo filho procedente
de seu esperma: "Pai de nove crianças nem imagina como são oito

filhos";
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2) Doador de esperma pode ser um emprego temporário para
brasileiros que moram fora do país. "A doação de esperma a
clínicas de inseminação artificial é uma alternativa encontrada

por brasileiros sem permissão de trabalho para ganhar dinheiro
no Reino Unido.";

3) Exportação de sêmen selecionados: O Idant Laboratories -banco
de sêmen dos EU "exporta sêmen para vários países do mundo.
inclusive para o Brasil. ";

4) O médico e o advogada são mostrados com destaque e com os
nomes declinados, os doadores e a receptora têm sua nnagem
desfocada, mas na legenda são identificados;
5) Algumas normas do CFM não são seguidas.
Novaes (1994) mostra que as relações entre os três protagonistas
da IAD: I) as solicitantes da inseminação (mais precisamente a mulher
que será inseminada); 2) o doador de esperma; 3) o médico
inseminador- mediador entre os outros dois, se fundamenta na idéia
de que os requerentes de inseminação não desejam conhecer a
identidade do doador de gametas. Portanto, as relações entre os três
principais protagonistas de IAD se fundamentam sobre dois princípios:
primeiramente o anonimato do doador e em segundo lugar, o segredo
do ato de inseminação. O objetivo é preservar as aparências de uma

concepção "dentro das normais

11
•

O médico guarda segredo da sexualidade, da doação/recepção e
da filiação. É um poder de decisão que o médico ganha na IAD. Poder
que era feminino, a mulher sabia com quem manteve relações sexuais e

de quem era a criança que esperava e foi transferido para o médico que
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possui esse segredo. No caso analisado acima, a decoradora, no sétimo
mês de gravidez, soube que a filha era de esperma doado e não do
marido, logo a mulher foi a última a saber de quem era o bebê que
esperava, enquanto o médico e o marido sabiam que o bebê era de um
doador de sêmen. Aos doadores e receptoras conhecidos dos médicos,
mas que aparecem para o grande público em fotos desfocadas e ao
mesmo tempo identificados por algumas características, cabe o papel
de coadjuvante, e o grande protagonista é o médico, "pai científico",
identificado, fotografado e portador de todos o méritos da reprodução.
Além das técnicas propostas que podem ajudar a solucionar o
problema da esterilidade e da hipofertilidade, a medicina propõe outras
técnicas que vão além do desejo da procriação. Algumas soluções para
a esterilidade, são na verdade técnicas que permitem experimentos com
material humano, óvulos, espermatozóides e a fecundação. Será que
doadores e bancos de esperma são soluções para problemas como meio
ambiente ou estilo de vida? A Medicina propõe tratamentos para a
esterilidade sem buscar claramente suas causas e as propostas para
modificá-las. A atenção deveria estar voltada para investigar e
descobrir as causas fisiológicas, psicossomáticas, ambientais e sociais
da esterilidade, além de propor soluções para resolvê-las para que os
arranjos da RA pudessem ser usados em último lugar.

Uso de óvulos de fetos mortos

O uso de fetos mortos é apresentado como solução para a falta
de óvulos para a reprodução assistida.
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« De acordo com o método, o médico retiraria o ovário do feto
morto. Do ovário, ele retiraria células especiais que, na mulher, se
tornariam óvulos. São esses óvulos que, fertilizados com o
espermatozóide de um homem, seriam implantados no útero de uma

outra mulher.>> (03/ 01/94, 1-8).
O óvulo feminino é de dificil acesso e tem um ônus para a
mulher na sua retirada, além de que ele não se presta para o
congelamento como o espermatozóide e o embrião. Todas essa
dificuldades fazem com que os peritos em RA busquem soluções para a
demanda de óvulos tanto para as mulheres que não o possuem, como
para experiências no laboratório.
Karkal (1993) escreve que existe dificuldade em obter óvulos
para experiências nos países do Norte. Essa dificuldade favorece a
troca de óvulos entre países do Sul e do Norte. Nos países do Sul os
pesquisadores têm acesso mais fácil a este material e podem trocar por
incentivos fmanceiros, oportunidades de viagens e acesso ao mundo
científico nos países do Norte. Ela levanta a possibilidade do crescente
número de histerectomia nos países do Sul estar ligada à perda dos
ovários das mulheres para os cirurgiões que as operam e da exportação
de material humano para os do Norte.

5.7. AMPLIAÇÃO DO USO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA
A intenção primeira do experimento com RA foi resolver o
problema da esterilidade humana, atuahnente essa intenção foi
ampliada, e a fecundação in vitro abre outras possibilidades de
experiências e de práticas.
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Gravidez e Parto após a idade reprodutiva

A primeira matéria aparece em 2 I de juuho de I 993 e teve
origem na ameaça de morte sofrida pelo médico italiano especialista
em gravidez pós-menopausa.
Em OI de setembro de 1993, o especialista italiano em gravidez
pós-menopausa esteve no Brasil para participar de um seminário sobre
reprodução humana. Ele "defendeu a fertilização

artificial de

mulheres que estejam na menopausa, na faixa dos 45 a 60 anos de
idade. O método é feito com a doação de óvulos de mulheres em idade
fértil."
A matéria do dia 02/10/93 informa que a Maternidade Siuhá
Junqueira fez fertilização in vitro em oito mulheres com mais de
cinqüenta anos, com sucesso. Isso mostra que as técnicas são usadas
simultaneamente nos países onde elas são pesquisadas e nos países

para onde elas são transferidas, como no caso do Brasil.
Em 28 de dezembro de 1993 uma "Mulher de 59 anos deu à luz
dois gêmeos de proveta em Londres'\ depois de tratamento com o

especialista italiano. O assunto continua no dia seguinte (29/12/93)
com a manchete "Mãe aos 59 e grávida de 61 desafiam ética". A mãe
dos gêmeos após a rejeição ''pelo comitê de ética de uma clínica

londrina" fez tratamento com o especialista italiano e a grávida de 61
anos talvez seja a mulher com mais idade a ficar grávida e parir.
Em alguns países existem leis que proíbem determinados
procedimentos médicos, e em outros os mesmos procedimentos são

permitidos, essa diferença na regulamentação da RA abre a
possibilidade dos indivíduos recorrerem aos tratamentos nos países
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vizinhos onde são pennitidos. Por isso, alguns países propõem uma
regulamentação uniforme para todos os países.
O médico italiano volta a ser notícia no jornal em 03 de janeiro
de 1994, com a manchete: "Médico italiano cria a gestante
geriátrica".

No dia 05 de janeiro de 1994, a matéria informa que o ministro
da saúde na França pretende incluir no texto do projeto de lei sobre
bioética a proibição da RA para mulheres fora da idade fértil para
procriar. A matéria informa ainda que diversos comitês médicos
proíbem a fecundação tanto em "mães de aluguel" como em mulheres
homossexuais ou solteiras.
A polêmica continua em 07 de janeiro de 1994, agora discutindo
a necessidade de leis sobre RA harmônicas para evitar o "turismo
médico", ou seja, mulheres que buscam tratamento em outros países. A
RA deve ficar restrita apenas "a casais inférteis, vivos e em idade de

procriação"

A gravidez na menopausa e o médico italiano voltam às paginas
do jornal me 12/01/94, uma de suas clinicas foi invadida e atacada por
um grupo britânico. "Antinori afirma que foi agredido. Parte de sua
clínica foi destruída.".

As duas personagens centrais na polêmica sobre a RA são
Severino Antinori -especialista em RA e gravidez na menopausa e a
britânica de 59 anos que se tornou a mulher mais velha a dar à luz
gêmeos, após se submeter ao tratamento na clínica de Antinori.
A manifestação nacional ocorreu em 17 de janeiro de 1994 com
um artigo de José Aristodemo Pinotti, no qual defende o uso das
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tecnologias pelas mulheres. Considera a menopausa "uma injustiça que

esta mesma natureza Jaz com as mulheres", e defende a correção
dessa injustiça, "devolvendo às mulheres a plenitude de vida após os

50 anos de idade, como se devolve a um míope o uso total de sua
•

-

VlSGO ...

!I

L. C. de Barros reage ao artigo de Pinotti. Seu argumento é que
o texto de Pinotti contém um machismo disfarçado, pois a mulher é
definida somente como mãe, e ao perder essa função precisa de
conserto. "Esta é outra máscara do machismo: parece defender a

igualdade entre os sexos quando na verdade define a mulher como

"erro" perante a "norma" masculina" . Em seguida o jornal publica um
texto assinado por Eva Blay à favor do texto de Pinotti e contrário ao
de L. C. Barros.
O tema gravidez na menopausa termina mostrando o sucesso das
técnicas:
"Mulher de 60 anos dá à luz em Israel";

"Mulher de 62 anos tem bebê na Itália";
Mulher com 52 anos é "a mais velha brasileira a ter um bebê de

proveta." . Matéria com foto da mulher e o marido com o bebê no
colo;

"Mulher de 57 anos tem trigêmeos" na Itália.
A gravidez e parto no menopausa extrapola as necessidades
resolutivas da esterilidade humana, pois a menopausa é um período da
vida no qual a mulher perde a sua condição de fertilidade, portanto,
espontaneamente,

ela

está

artificiahnente parece que não.

impossibilitada

de

procnar,

mas
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Escolha da raça e do sexo do bebê

A escolha da raça e do sexo do bebê também extrapola a
resolução da esterilidade. São técnicas que podem resolver outros
desejos, como a raça da criança ou seu sexo.
A preocupação com a obtenção de um bebê do sexo desejado é
antiga e sempre mereceu atenção e a intervenção dos interessados no
assunto. Barbaut (I 990:26) escreve que "nos séculos XVIII e XIX
foram verdadeiros êxitos de livraria, com diversas reedições, obras
como: L 'Art de faire des garçon ou L 'Art de procréer des garçons ou
des filies à volonté" .

« Uma mulher negra de 3 7 anos, casada com um homem
branco, escolheu ter um bebê branco para lhe assegurar « um futuro
melhor». Ela engravidou graças ao implante de um ovo obtido com a
fecundação de um óvulo de uma amiga branca, norte-americana. O

espermatozóide usado na fecundação foi o de seu marido.

>>

(31/12/93, 1-10).
« A polêmica escolha do sexo dos bebês pelos pais ocupa há

uma semana jornais, TVs e políticos britânicos, desde que Neil e
Gilian C/ark decidiram compartilhar com o público

!!

(através de um

tablóide sensacionalista) « a alegria pelo nascimento de Sophie May>>
(25:03:94, 1-14).

Clonagem Humana

Dois artigos assinados e uma matéria tratam da clonagem
humana.
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« Em discreta reunião da Sociedade Norte-Americana de
Fertilidade em Montreal (. ..), Jerry Hall e Robert Sti/lman, da
Universidade George Washington, comunicaram a obtenção de clones
de embriões humanos, isto é, cópias de células embrionárias ainda

imaturas e indiferenciadas, por meio de divisão simples

>>

« O objetivo do experimento (. ..) era apenas verificar se a
clonagem pode ocorrer na espécie humana e, caso positivo, contribuir

para a correção de alguns casos de infertilidade. » (28/11193, 6-13).
« O implante desses embriões no útero de mulheres poderia
gerar seres geneticamente idênticos.

>>

(31107194, 4).

Ora, aqui cabe a pergunta, no que seres geneticamente idênticos
resolveriam o problema de esterilidade de homens e mulheres? Pareceme que a clonagem teria outros usos e não a resolução da esterilidade
dos indivíduos. Por exemplo, um geneticista defendeu

<< (...)

a eugenia,

ou melhoria genética da espécie humana».

5.8. PUBLICIDADE
Em geral as matérias estudadas apresentaram uma conotação
publicitária, mas em algumas esse tom é o principal, publicidade que
pretende atingir sobretudo as mulheres. Nos textos jornalísticos
aparecem: o nome dos cientistas criadores das novas técnicas (todos do
sexo masculino), das universidades, instituto de pesquisa, clínicas e
hospitais, banco de sêmen; dos médicos/professores de medicina
envolvidos com a reprodução assistida (24 homens e uma mulher);
endereços e/ou telefone de algumas clínicas, laboratórios, nome de

174

alguns políticos envolvidos com a reprodução assistida (oito homens e
5 mulheres) e congressos, seminários, simpósios e revistas.

Seis matérias mostram o nascimento de bebês de proveta,
quatro com fotos (fig. 3, 5, 7, 9). Como vimos na análise do conteúdo
das fotos, o homem e a mulher sorridente segurando o bebê FIV nos
braços, mostram o sucesso das técnicas. Três matérias ressaltam no
título a quantidade de bebês nascidos por fecundação in vitro e/ou a
clínica que fez o tratamento:
!<Nasce a 50a. Estrela »,

1<

ABCD tem primeiros bebês de

proveta ». << Bebê de proveta nasce na UNICAMP >>

Duas matérias ressaltam a técnica usada:
<<Nasce bebê de proveta computadorizada >>. <<Nasce primeiro
bebê no Brasil com pai estéril >>.

Uma matéria ressalta a idade da mulher:
(( Mãe aos 52 anos »

As primeiras matérias que apareceram no jornal ressaltavam as
clínicas e o número de sucessos em fecundação in vilro (50a. Estrela,
ABCD, UNICAMP). À medida que são ampliadas as possibilidades
técnicas, as matérias passam a dar ênfase à técnica usada (bebê
computadorizado, bebê de micromanipulação ), ou a idade da mulher
(52 anos).
Seis matérias informam a idade da mulher, cinco a idade ao dar à
luz (52, 57, 59, 60, 62 anos) e uma a idade da mulher ao fazer a
fecundação in vitro (61 anos). A divulgação da idade da mulher é
ressaltada no título da matéria com a intenção de mostrar o sucesso da

técnica em mulheres que já passaram a idade de procriar.
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O dia das mães- 07/0511994 mereceu uma Festa para Mães
de Proveta e uma página de capa do Caderno Cotidiano, com foto das
mães sorridentes com as crianças. Uma clínica de São Paulo de RA
promoveu o « primeiro encontro de « mamães de proveta )) de São

Paulo. O objetivo, segundo o médico organizador «foi homenagear o

Dia das Mães «alternativas» e comemorar as 1.500 tentativas de
fertilização realizadas na sua clínica». Esse tipo de comemoração se
tomou uma prática corrente. No dia dos pais o jornal publicou uma
matéria sobre os doadores com a seguinte manchete: "Doador de

sêmen faz Dia dos Pais imaginário".
A matéria ressalta o sucesso da técnica: « das 1.500 tentativas,
350 tiveram sucesso. Ou seja, 23% das mulheres se tomaram mães. >>.
Na fala dos casais entrevistados também são ressaltados o sucesso:
« ... ambos afirmaram que valeu a pena*», « ... fizeram quatro

tentativas de fertilização. A última deu certo e o sucesso foi

•t ,2... )).
«trtpo»

Infonna como é feito o embrião no laboratório,

somente descrevendo a técnica simplificadamente e o telefone do
Serviço de Fertilização do HC - USP, no qual "o atendimento é
gratuito 11 •

Onde estão os pais de proveta? A resposta pode estar na foto de
uma outra festa que o mesmo médico promoveu para comemorar o
nascimento do "1.500' bebê de proveta", na qual o médico está no
centro segurando duas crianças rodeado por outras e por mulheres.
(FSP, I 1110/97, p.3-6) Será que a foto pretende insinuar que ele é o
"pai 11 delas?
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Publicidade sobre interior paulista- Ribeirão Preto

As quatro matérias sobre a Maternidade Sinhá Junqueira
mostram os sucessos da maternidade, sempre com imagens do bebê
produto da fecundação in vitro ou dos médicos responsáveis.
O texto da primeira matéria (14/04/93) informa que nasceu o 50'
bebê de proveta na maternidade, o peso e o tamanho do bebê e o nome
dos pais. O texto é complementado por uma foto em bom tamanho
(13,5XI0,5 em) da mãe sorridente com o bebê nos braços.
A segunda matéria (02/1 0/93)

informa o 3'

Simpósio

Internacional de Reprodução Humana, promovido pela Maternidade
Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto, no qual a intenção foi apresentar
as técnicas de gravidez na menopausa e da micromaoipulação e sua
disponibilidade na maternidade.
Em

20/06/94,

a

matéria

mostra

as

vantagens

da

"micromanipulação de gametas e informa que "O CRHMSJ é
responsável pelo nascimento de cem bebês de proveta nos útlimos seis
anos . ... foram atendidas mais de 2. 000 pacientes."

Na última matéria do período estudado o sucesso da técnica é
confirmado: "Nasce I' bebê no Brasil com pai estéril" (I 0/12/94). O
bebê nasceu graças ao uso da ICSI. É a única matéria que enfoca o
sucesso da técnica para o homem, curiosamente não é ilustrada com

foto do homem estéril.
A publicidade da RA e a simplificação das matérias faz com que
esses arranjos sejam incorporados pela população como técnicas

2

(*) Grifo nosso.
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simples, assim é possível expandir seu uso para casos onde ela não
seria indicada: pouco tempo tentando engravidar, marido infértil etc

5.9. CUSTOS
O preço de um bebê procedente da reprodução assistida é
elevado e é possível apenas para uma pequena minoria da população.

"Para realizar o sonho de ter filhos, muitos casais acabam

pagando de US$ 2 mil a 8 mil. Esse é o preço médio de cada tentativa
de fertilização nas cerca de 50 clínicas especializadas no Brasil."
(07105194, 1-1 ).

"50 mil dólares é o preço mínimo pago pela sociedade por um
único bebê de proveta ... " (28/07/94, 2-10)
Para as mulheres que não podem pagar existe a possibilidade da
troca de óvulos pela fertilização in vitro. Enquanto os doadores de
esperma podem ser os grandes cientistas ou os ganhadores de prêmio

Nobel, os óvulos usados na RA podem ser das mulheres das classes
desfavorecidas, conseguidos através da troca do óvulo pela FIV.

"... realizar o tratamento de fecundação artificial em troca de

seus óvulos, que seriam usados para tratar outra paciente que não
tem óvulos ou que apresentam problemas." (19/02/94, 1-1 0).
Além do custo econômico, existe o custo social que deve ser
pago pela mulher.

"Existem mulheres que ficam toda gravidez de repouso,
interrompendo atividades sociais e profissionais. " (20/09/93, 3-4).
A desigualdade na saúde é confirmada: algumas mulheres pagam
preços exorbitantes pelo bebê PIVETE desejado, as que não podem
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pagar trocam seus óvulos pelo tratamento, óvulos esses que poderão
ser usados em mulheres ricas. A desigualdade de gênero também é
confirmada: somente as mulberes pagam socialmente o ônus da
maternidade.

5.10. REGULAMENTAÇÃO

A primeira matéria sobre RA, na FSP em 1993 é sobre as leis
que regulamentam o uso das novas técnicas aplicadas à reprodução.
Através da matéria ficamos sabendo que "não há regulamentação para
os bancos de sêmen humano" e que são adotadas "as regras
americanas, espanholas e o bom senso, além das normas básicas de
nossa Constituição, códigos civil e penar', e que "os dados sobre
bancos de sêmen no Brasil são escassos porque não existe nenhuma

regulamentação ... ". Mostra algumas partes da regulamentação do

Conselbo Federal de Medicina, dando enfoque para o tema barriga de
aluguel e ressalta a polêmica entre o conselbo e a lei brasileira.
((A doação temporária do útero conhecida como « barriga de

aluguel>>, é permitida com restrições >>: a) « as doadoras temporária
do útero devem pertencer à família da mãe genética. O parentesco
deve ser até segundo grau. b) <<não poderá ter caráter lucrativo >>.

Mas pela "lei brasileira, mãe é aquela que gera. Se a mulher que está
gerando um filho genético de outra, em seu útero, não quiser entregar
a criança, não haverá como obrigá-la a isso. "

Dois fatos deram origem a essa matéria: I) A intenção de uma
mulher em ser inseminada com o espermatozóide congelado do noivo
morto de câncer, e a não concordância do hospital onde o esperma
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estava depositado; e 2) A polêmica levantada pela novela Barriga de
Aluguel e os anúncios na imprensa de mulheres interessadas em alugar
a barriga.
Esses dois fatos mostram como a organização da sociedade pode
ser modificada pelo uso das novas técnicas para reprodução,

a

necessidade de leis que regulamentem o seu uso e como é tardio o
debate sobre esses assuntos no país, lembrando que o primeiro bebê
FIV nasceu em 1984, Zenaide Maria Bernardo morreu em 1982 e a
Resolução do Conselho Federal de Medicina n' 1358/92 foi aprovada
somente em 11 de novembro de 1992, portanto, a regulamentação
somente ocorreu no país depois de dez anos de prática de RA.
A matéria do dia 03/01/93, 4-2 destaca algumas partes dessa
resolução:
- ((proíbe a aplicação dessas técnicas para selecionar

características do futuro filho>/·
- "responsabiliza um médico pelas clínicas ou centros que
aplicam as técnicas e que congelam os gametas e embriões »;
- « exige o sigilo da identidade dos doadores e receptores »,·
- <<

obriga que as clínicas mantenham o registro de dados

clínicos e características feno típicas dos doadores »;

As leis sobre RA no país somente voltam a ser notícia em 19 de
junho de 1994, com uma matéria sobre a reforma do Código Penal.
Durante os dois anos de estndo o jornal, Folha de S. Paulo,
dedicou um espaço insignificante a regulamentação das tecnologias no
3

Um médico brasileiro afrrma que« produziu>> duzentos bebês do sexo masculino. O Estado de
São Paulo, 22/10/88, « Sexo dos bebês já pode ser escolhido >>.
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Brasil (duas matérias), ao contrário do espaço dedicado às polêmicas
internacionais, oito matérias. Seis delas tiveram origem na França e

duas no Reino Unido, e tratam da polêmica em torno das leis para a
reprodução assistida a partir das duas novas técnicas apresentadas
pelos especialistas -

mulheres na menopausa que deram à luz e

mulher negra que teve filho branco- e sobre o estatuto do embrião.
Nos projetos franceses ''a reprodução assistida fica restrita a

casais em idade fértil

!!.

Os comitês médicos "proíbem a fecundação

tanto em « mães de aluguel » como em mulheres homossexuais ou

solteiras". A França pretende que as leis sobre reprodução assistida
sejam harmonizadas nos países da União Européia, para evitar o

« turismo médico -

feito

por

mulheres

ricas

e

inférteis ».

(( Reprodução Assistida por técnicas médicas será reservada a casais
inférteis, vivos e em idade de procriação.

>> •

« O Senado francês decidiu, não reconhecer embriões como
<<seres humanos em potencial». A decisão evita que seja reaberto o

debate sobre o aborto no país -

legalizado há 18 anos. E aprovou

« leis rigorosas sobre experimentos com embriões ».
As matérias procedentes do Reino Unido tratam da preocupação
com o uso de óvulos de fetos abortados ou de mulheres mortas "O
governo britânico afirmou ... que não vai permitir o uso de óvulos

extraídos de fetos abortados no tratamento da infertilidade. ",

da

gravidez na menopausa, e da aprovação de "um projeto de lei que

proíbe a venda de óvulos de fetos humanos. Se aprovada, a lei só
permitirá que eles sejam doados gratuitamente e para fins
científicos".
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Inspirado pela polêmica internacional sobre a necessidade de
regulamentação para a reprodução assistida e dando arremate a
discussão sobre o tema publicado desde dezembro/93, a FSP do dia
23/01/94 trouxe quatro páginas inteiras, no Caderno Mais!, Editaria de

Ciência. A matéria apresenta as várias possibilidades de RA e da
manipulação genética, dando enfoque especial para a gravidez na

menopausa, com uma entrevista com um médico italiano, uma matéria
sobre as duas brasileiras mais velhas (52, 49 anos) a ter bebês de
proveta e uma matéria sobre a regulamentação do CFM, cuja manchete
é: "Lei brasileira não proíbe a gravidez pós-menopausa"; porque esse

regulamento já está ultrapassado mediante novas técnicas de RA;
entrevista com o arcebispo de Paris, cardeal Jean-Marie Lustiger; a
clonagem e o uso

de óvulos de fetos abortados ou de mulheres mortas.

e

. . o

uso de óvulos de fetos abortados ou de mulheres mortas
JUstificado pela "crônica escassez de óvul
os para tratamento de
.
fertllidade", por outro lado existem milhares de emb ·.
noes congelados e
muJta polêmica em tomo do que tàzer com 1
e es. Os óvulos usados
nesses embriões excedentes não poderiam
d
.
ser usa os para outros
lh
mteressados? Ou o uso de óvulos d
e mu eres que nunca existiram ou
estao mortas seriam mais fáceis de serem usados para as p
.
esqmsas sem
controle nenhum?
Nas propostas para leis internacionais os novos

arrarljos com
material humano são aceitos: doação d . 1
.
e ovu os, espermatozóides e
._
embnões, embriões congelados, implant _ d
açao e embnoes depois de
a~g~J tempo congelados etc, enquanto que os novos arranjos sociais
nao. uso da RA pel
lh
as mu eres homossexuais . .
.

' vmvas, solterras ou
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vivendo sem um companheiro, e o uso da mãe de aluguel. Fica, então,

pennitida aRA, somente ao casal vivo, em idade de reprodução.
Como vimos no capítulo 1, as mulheres são as que ma1s

contribuem na RA, mas as regulamentações pretendem negar o direito,
às mulheres que não estão contidas no casal, de usar as novas técnicas.
Em síntese, desde o nascimento do primeiro bebê PIVETE no
mundo, a RA vem ganbando espaço na mídia. No Brasil, a RA começa
com a morte de Zenaide e a participação intensa da mídia: I) Como
patrocinadora do "Primeiro Curso Internacional de PIVETE", o qual
causou a morte de Zenaide Bernardo; 2) Inversão na divulgação da
experimento científico, primeiro é veiculado pela grande imprensa, que
ganba esse direito exclusivo porque participa do patrocínio do evento, e
não pela publicação científica como é de praxe; 3) A mídia tanto
colaborou para que a família de Zenaide obtivesse notícias sobre o seu
estado, quanto noticiou a sua morte somente no momento de interesse
da revista: a revista Manchete informou a morte de Zenaide no terceiro

número da revista depois de sua morte; 4) O uso da RA se fundamenta
no princípio do segredo da recorrência a essa fonna de reprodução, a
mídia viola esse princípio e toma público o que se pretendia guardar
em segredo.
No estudo do dois anos (1993-1994) de publicações sobre RA
no jornal Folha S. Paulo, o espaço dedicado a RA é considerável: 63
matérias, uma média de três matérias por mês. Dentre elas 63%
divulgaram assuntos internacionais e se originaram sobretudo no Reino

Unido, França, Itália e EUA. Quanto às matérias nacionais (33%),
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foram produzidas sobretudo no Estado de São Paulo: São Paulo,
Ribeirão Preto, Campinas e São Bernardo do Campo. A maioria das
matérias são informativas/interpretativas, portanto os jornalistas apenas
exercem o papel de difusores da informação e não têm um papel mais
ativo e investigativo. As fotos são encontradas em 30% das matérias,
com a intenção de dar visibilidade à experiência científica que ocorrem
no laboratório, aos profissionais que trabalham com RA, e as mães
e/ou pais que fizeram tratamento e aos bebês produto da RA. A
fotografia é usada como ilustração, confrrmação ou prova da existência
desses elementos. As fotos mostram a possibilidade de acesso a partes
do corpo humano ocultas, a reprodução de alguns processos humanos
no laboratório por cientistas/médicos, do gênero masculino e que seu
resultado fmal é o bebê no colo de pais sorridentes. Não mostram o
lado negativo da RA: mulheres que não conseguem ter o bebê, as
conseqüências dos tratamentos para a saúde de homens, mulheres e
cnanças.

A confusão em defmir as palavras esterilidade e infertilidade é
encontrada também no jornal, mas a esterilidade deixa de ser uma
condição essenciahnente feminina e passa a ser admitida como sendo
wna condição do "casal". Portanto, ao mesmo tempo que se admite a

esterilidade masculina e também se constata sen aumento, tenta-se
diluí-la pelo casal. A palavra casal não é suficiente para dar conta das
especificidades de cada sujeito masculino e feminino que compõem o
casal. Colocando a responsabilidade da esterilidade para o casal,
esconde-se o verdadeiro portador da esterilidade e portanto quem
arcará com o ônus dos tratamentos. A palavra casal esconde as
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diferenças biológicas, psicológicas e sociais de homens e mulheres na
reprodução e nos tratamentos oferecidos para a esterilidade.
O jornal, Folha de S. Paulo, apresenta um elenco mawr de
causas de esterilidade masculina do que feminina, e não dá nenhuma
atenção para a esterilidade social, para a esterilidade causada pelo meio
ambiente, estilo de vida, iatrogênico. Apesar de apresentar algumas
dessas causas não faz uma análise reflexiva sobre elas e apresenta
somente os arranjos técnicos médicos como solução para a esterilidade.
Há contradição entre as causas da esterilidade -

problemas

sociais, meio ambiente, estilo de vida, iatrogênico e os arranjos
oferecidos pela Medicina, ou seja, a Medicina não trata a esterilidade e
muito menos as suas causas, pelo contrário ela oferece formas de
alterar a reprodução com pequenas chances de se obter a criança
desejada pelo homem/mulher. Portanto, ela não trata a esterilidade.
Também mereceu mais atenção do diário, Folha de S. Paulo, as
formas para resolver a esterilidade masculina do que a feminina. E que
a RA além de ser um arranjo para a esterilidade também pode ser
usada com outras intenções: mulheres se reproduzirem na menopausa,

período em que não é mais possível a reprodução espontânea, escolha
da raça e do sexo do bebê, clonagem humana.
Em geral as matérias estudadas apresentaram uma conotação
publicitária, publicidade que tem como público alvo as mulheres. As
novas técnicas são apresentadas através de esquemas ilustrados de
forma a fazê-las parecer simples, acessíveis, eficazes e capazes de
resolver os problemas das pessoas com dificuldades para procriar, ou
em busca de novidades como escolher o sexo e a raça do bebê, ficar
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grávida na menopausa etc. Indica os hospitais/clínicas e os médicos
que oferecem essas técnicas.
O jornal dedicou um espaço grande para a polêmica sobre
regulamentação ínternacional e pouco espaço para a nacional. A RA no
país foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicína, com a
resolução n' 1358/92, mas algumas práticas no país contrariam essas
normas:
Os doadores recebem "ajuda de custo", e a doação não pode
ter

caráter comercial ou lucrativo;

Prática da recepção de espermatozóides sem assinatura do
termo de consentimento informado;
Bancos fornecem sêmen para mulheres solteiras que querem
ter filhos sozinhas. Contrário à norma, deve ser usado
somente no caso de infertilidade.
O jornal estudado, Folha de S. Paulo, ressalta no seu Manual
Geral de Redação (1987:32, 118), no verbete "ouvir o outro lado" que
"Todo fato comporta mais de uma versão. A Folha deve sempre ouvir
"o outro lado", mas no período que estudamos a RA, o diário deixou

de ouvir as feministas, as mulheres que não tiveram o bebê etc., e
também deixou de publicar o debate crítico, ainda pequeno mas
existente, no país limitando-se a reproduzir o debate produzido nos
países do Norte.
Enfun, a informação científica publicada pelo jornal diário, Folha
de S. Paulo, no período analisado, pode ser vista como um "espetáculo
da ciência" sem valor pedagógico, pois o material estudado não propõe

a(o) 1eitor(a) qualquer elemento de explicação ou de reflexão.
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6. HISTÓRIAS E EXPERIÊNCIAS FEMININAS E
MASCULINAS COM A ESTERILIDADE E
A REPRODUÇÃO ASSISTIDA

Este capítulo trata das narrativas de mulheres e homens que nos
confiaram suas experiências e dificuldades com a esterilidade e os
tratamentos oferecidos pela instituição médica. É a parte mais difícil
do trabalho, pois um sentimento de inquietude nos invade, ao
tentarmos descobrir qual é a forma mais adequada para tornar públicas
as conversas particulares, entre nós e nosso(a)s entrevistada(o)s,
tratando de sua intimidade. Desconforto também presente durante o
momento das entrevistas e suas traoscrições.
Intimidades muitas vezes nunca reveladas, relacionadas com o
problema da falta de filhos, problema dificil de ser enfrentado e
confessado. Muitas vezes depois de usado algum recurso oferecido
pela medicina e com a cnança nos braços, todo o ocorrido -

esterilidade, tratamentos, dificuldades, sensação de impotência por
realizar um ato sexual não fecundante e outros sentimentos -

será

mantido no mais absoluto segredo e algumas vezes até ignorado.
A aproximação

da experiência dos

indivíduos

com

a

esterilidade e a RA, através de suas narrativas possibilita substituir as
imagens simplistas da mídia pela narrativa complexa e múltipla,
fundamentada na realidade de homens e mulheres.
De nossa parte garantimos para nossos entrevistado( a)s o
aoonimato através de um Termo de Consentimento, mas ele(a)s
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depositaram sua confiança em nossa pessoa, nos fazendo confidências
de sua vida íntima. Portanto, para protegê-lo(a)s trocamos os nomes e
tudo que pudesse identificá-lo(a)s.

6.1. SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA: PÚBLICO E
PRIVADO

No Brasil existem duas formas de atendimento à esterilidade
para a reprodução assistida: as clínicas particulares e os hospitais
públicos, cada um com suas singularidades. O serviço público ainda
não é muito conhecido no país, até pesquisadores do assunto, em
trabalhos recentes, desconhecem esse tipo de atendimento, como
afirma Corrêa (1997): A prática de RA é inacessível pois é
11

inexistente na medicina pública" A nossa opção em fazer entrevistas

com homens e mulheres, no HC e por indicação ou com pessoas com
as quais travamos conhecimento no nosso cotidiano, permitiu

identificar algumas diferenças entre o atendimento particular e o
público.
Os serviços de atendimento aRA são crescentes: de 6 clínicas em
1982 passaram para 44 clínicas em 1994. Atualmente, são 60 clínicas
particulares em todo o país e apenas alguns hospitais públicos,
portanto a quantidade de clínicas particulares é bem maior que o de
hospitais públicos. Encontramos atendimento à RA no HC de São
Paulo e Ribeirão Preto, na Escola Paulista de Medicina, no Hospital
Pérola Bayinton e o no Caism (Centro de Assistência Integral à Saúde
da Mulher) da UNICAMP, todos no Estado de São Paulo. Em outros
estados, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas
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Gerais (UFMG), em Belo Horizonte/MG e no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto
Alegre/RGS. Na análise dos recortes de jornais da Folha de S. Paulo,
a maioria das matérias nacionais foram produzidas no Estado de São
Paulo, provavelmente o estado onde há maior concentração de
atendimento à esterilidade.
No nosso estudo da Imprensa encontramos alguns matérias
informando que esses hospitais públicos oferecem o tratamento
gratuitamente. Essa informação não é totahnente verdadeira, pois na
EPM e no HC de RP o tratamento custa o preço parcial ou total dos
medicamentos, ou seja, o homem ou a mulher deve pagar os
medicamentos. A não existência de renda que permita a compra dos
medicamentos é critério para exclusão do programa de tratamento nos
dois hospitais. O custo dos medicamentos, usados no protocolo do
HC, é considerável: em média R$ 2.500,00 1• O Lupron pode ser
fornecido pelo hospital. Os medicamentos podem ser comprados em
alguns lugares indicados pelo hospital, nos quais as pessoas podem
obter descontos. Encontramos um casal que não só pagou pelo
medicamento, como também pelos serviços médicos, no hospital
público, no qual o atendimento é gratuito.
Nos dois anos de estudo no jornal diário, Folha de S. Paulo, as
reportagens publicadas são sobretudo sobre os serviços particulares.
Encontramos apenas duas sobre os hospitais públicos: a Unicamp
1

Os medicamentos usados são os seguintes: I) um kit de Lupron por R$ 311,58; 2) 27 ampolas
de Metrodin 75 HP ao preço de R$ 1.683,18, para mulheres até 30 anos e 32 ampolas de Metrodin
75 HP ao preço de R$ 1.994,88, para mulheres após os 30 anos; 3) 1 ampola de Profase 10.000 a
R$ 45,00; 4) 4 ampolas de Profase 2.000 unidades a cada três dias, no valor de R$ 192,00; 5)
Progesterona supositório IOOmg de 12 em 12 horas até menstruar ou até 12" semana de gravidez,
no valor de R$ 45,00 a R$ 252,00.
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anuncia seu pnmeiro bebê de proveta e uma outra que publica o
telefone do HC de São Paulo. Essa diferença pode ter como uma das
explicações a informação que nos foi dada por um médico do serviço
público: 11 Sempre me recuso a dar entrevistas para a mídia, pois não

concordo com a forma que o jornalista trata minhas informações".

Hospital Público: Escola Paulista de Medicina - UNIFESP

A nossa pretensão inicial era fazer as entrevistas na Escola
Paulista de Medicina, para tanto submetemos nosso projeto de
pesquisa à apreciação do chefe do setor de reprodução humana e sua
equipe, o qual foi aceito e assim iniciamos a fase de observação e o
levantamento dos primeiros dados, interrompida pelo responsável sem
uma justificativa razoável.
Nas cinco semanas que freqüentamos a Escola Paulista de
Medicina fizemos algumas observações que consideramos importante
refletir sobre elas.
Os casais interess~&-onn-fazerotratamento nõliüsJrital devem
~----

---.._~"

se ca~-êní uma determinada data, anualmente. Durante o anil},~

/désÍe cadastro são escolhidos e convidados cinco casais para o
/'

tratamento. Eles são escolhidos de acordo com a renda, pois conforme
informação da enfenneira, quando isso não ocorria muitos casais
desistiam por falta de dinheiro para os medicamentos, confonne já
referido na página anterior, eles são pagos pelo casal.

~---f\!l'íal<o5isl<c:1alssaaJls·s,--;q~uwe~sãã~o-ee;scCioillíiíiiiioJlsnenmffilli!IT-u--cõonvnvite, o
tratamento começa com uma reunião, realizada pela enfermeira
obstétrica e pela psicóloga, com o objetivo de explicar como ocorre a

\
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gravidez, qua1s exames são feitos para investigar a causa da
esterilidade no homem e na mulher e quais são os procedimentos
burocráticos para começar o tratamento.
Na reunião da qual participamos, enquanto esperávamos pelo
seu início sentadas no corredor em frente à sala onde ela seria
realizada, observamos os casais que também esperavam pelo início da
reunião. O cenário em determinado momento foi esse: ao nosso lado
esquerdo estavam dois casais, o homem do casal que estava mais à
esquerda, estava inquieto, sentava-se, em seguida se levantava,

andava até a janela para observar o lado de fora, enquanto a mulher
lia; ao lado deles, o outro casal conversava de mãos dadas e às vezes
ela deitava a cabeça no ombro dele. O terceiro casal estava sentado na
nossa frente, ele nos parecia impaciente, balançava as pernas, folheava

uma revista, ela conversava com ele, na maioria do tempo estavam de
mãos dadas. Alguns poucos minutos depois das 14h chegou o quarto
casal, ele com alguns papéis nas mãos, sentaram-se à nossa direita, em

frente e conversavam anin:mdamente-sobre

ÜS-papeis;-qne-Ha-Y~rdade,

reS1Jltadôsd~; ~~~mes. A impressão que ficamos é que par~~~;n
---éás~i;~e namorados ou recém-casados. E nos perguntamos: se estão
eram

~-

namorando ou em lua de mel, como sabem que não podem conceber?
Dois deles estão tentando engravidar há apenas dois anos. A ansiedade
dos casais em engravidar no momento que desejam, muitas vezes é
diagnosticada como sintoma de esterilidade, talvez por isso muitos
acabam engravidando espontaneamente, enquanto esperam pela
reprodução assistida.

/

!9!

À reunião, ocorrida com oito pessoas nessa semana, que

transcorreu em apenas 45 minutos, um casal não compareceu. A
enfermeira explicou rapidamente como ocorre a gravidez, quais
exames são feitos para investigar a causa da esterilidade no homem e
na mulher e quais são os procedimentos burocráticos para começar o
tratamento e em seguida abriu para perguntas, que se limitaram a
entender melhor o funcionamento do hospital -

seus horários, os

lugares dos exames etc. Ficamos surpresas com a rapidez da reunião e
em dúvida se as pessoas entenderam o seu conteúdo. Da nossa parte
tivemos várias dúvidas que esclarecemos após a reunião, além de que
consideramos que 45 minutos não é tempo suficiente para tantas
explicações.
Uma de nossas preocupações é saber como os casais chegam ao
hospital e a outra é qual a demanda da RA de pessoas esterilizadas.
Nessa reunião estavam presentes um casal que obteve informações
sobre o atendimento à esterilidade pela mídia e um casal, cujo homem
esterilizado voluntariamente, com dois filho(a)s e casado pela segunda
vez com uma mulher sem crianças, fez reversão da vasectomia sem
êxito, deseja filho(a)s) novamente e quer tentar aRA, os outros dois
não relataram como chegaram ao hospital.
Após a reunião, os casais que pretendem continuar, devem fazer

um cartão e, de posse deste, realizar os exames para verificar o
funcionamento do organismo completo: exames de sangue completos,
exames de AIDS se consentirem, sorologia para infecções e exames
clínicos.

!92

A enfermeira pede para coletarem o sangue para os exames no
banco de sangue e ao mesmo tempo doarem o sangue, com a seguinte
ressalva "Vocês são casais saudáveis, não são portadores de doença."

Ela confirma que a esterilidade não é doença e acrescenta ao custo da
RA a doação de sangue, portanto a RA na EPM custa o valor dos
medicamentos somado à doação de sangue. Outra recomendação feita

é para não comentarem com ninguém, nem mesmo com as amigas, e
sobretudo com o chefe, que estão fazendo tratamento para engravidar,
e para ficarem tranqüilas porque nenhum documento sai do hospital
constando que elas estão em tratamento para ter filhos. É claro que
essa recomendação tem sentido, pois como explicar que hospitais
públicos oferecem formas de engravidar em um país, no qual a
fertilidade é um problema social e algumas empresas exigem atestado
de esterilização das mulheres para empregá-las?
O sigilo aparece em nossa pesquisa como uma recomendação
médica para os clientes: homens e mulheres não devem comentar com
ninguém que estão fazendo RA e também não devem dar entrevistas.

Se por um lado os casais devem guardar segredo sobre a RA, por
outro, aos médicos é permitido divulgar tudo o que interessa sobre os
tratamentos, e à mídia cabe revelar que o casal pretendia guardar em
segredo, como no caso da Zenaide Bernardo, que a família tomou

conhecimento de sua participação em um experimento sobre RA pelos
meios de comunicação.
Ao entrar na EPM pela Rua Pedro de Toledo e percorrer o
corredor que leva até o atendimento à esterilidade, o que víamos nos
deixava deprimidas: um corredor lotado de homens ou mulheres de
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várias idades machucados, engessados, com curativos, na maca etc. A
primeira e única vez que tentamos usar o banheiro do hospital
desistimos, pois as condições eram precárias: cestos lotados de lixo,
sujeira por todos os lados, luvas jogadas pelo chão. A sala, onde
ocorreu a reunião, da qual participamos com os casais, tem um espaço
suficiente para seis pessoas, mas em geral doze pessoas participam da

reunião.
Duas considerações nos parecem pertinentes diante dessas
observações: I) um hospital público com necessidades básicas, como
espaço e limpeza, deve investir e desenvolver tratamentos que usam
tecnologias de ponta? 2) a concepção desliza da intimidade da alcova
para a frieza do laboratório, instalado no hospital em condições
precárias, no qual a esterilidade e a concepção são transformadas em
situações clínicas e patológicas, portanto, essas condições seriam as
ideais para busca da criança desejada?

Hospital das Clínicas - USP de Ribeirão Preto

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo está entre os primeiros serviços
públicos a montar um atendimento completo de RA, começou em
1991 e obteve a primeira gravidez FIV em 1992. Atualmente oferece
os seguintes tratamentos : Inseminação intra-uterina, GIFT, e F!VETE
e não possui banco de esperma, óvulos e embriões (Ferriani, 1997)
O HC recebe homens e mulheres em busca de tratamento para a
esterilidade referenciados por outros serviços médicos. Estas pessoas
são atendidas no PA (Primeiro Atendimento de GO) e encaminhadas
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para o Ambulatório de Infertilidade Conjugal para triagem
entrevista com psicóloga e assistente social, em seguida começam os
exames para identificar a causa da esterilidade e qual tratamento é o
mais indicado.
O Ambulatório de Infertilidade Conjugal funciona às terçafeiras de manhã (07h30 às 12h). As pessoas precisam chegar cedo e
são atendidas por ordem de chegada por um médico da equipe de
andrologistas e ginecologistas. Muitas vezes não é o mesmo médico
que atende a(o) paciente, o que causa um certo desconforto ou
desconfiança neles.
Eles recebem um "Manual informativo para pacientes do

ambulatório

de

infertilidade

conjugal",

no

qual

encontram

informações sobre os horários de atendimento e como serão atendidos,
explicações sobre a infertilidade conjugal e os exames que são feitos
para identificá-la e uma ressalva sobre o tempo gasto para a
identificação da causa da esterilidade: um a dois meses para o homem
e cinco meses para a mulher, motivo de ansiedade em muitos casais.

Entrevistamos César na primeira consulta dele no HC, na semana
seguinte, ele voltou acompanhado da companheira e nos procurou,
estavam ansiosos para falar com o médico-chefe e esclarecer o tempo
que levaria para o início da gravidez, pois tinham pressa e gostariam
que fosse o mais rápido possível. Esse desejo ardente em conceber no
momento que decidem, pode ser considerada um tipo de esterilidade e
fazer com que os casais recorram a RA sem necessidade.
Uma vez identificada a causa da esterilidade, é proposto o
tratamento, que se for caso para FIVETE, são adotados alguns
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critérios para seleção do(a)s pacientes. É priorizado as mulheres que
nunca engravidaram e o casal que não tem filhos, mas que apresentem
"idade até 40 anos, estabilidade conjugal e nível sócio-econômicocultural razoável". Quanto aos critérios de exclusão são: "número de

gestações prévias, número de filhos vivos, 3 cesarianas anteriores, 4
tentativas de FJVETE prévias, nível sócio-econômico-cultural ruim e
presença de qualquer patologia que torne a gravidez de risco".

Se fizerem parte da(o)s pacientes escolhidos iniciam a PIVETE.
Novamente recebem um "Manual informativo para pacientes do
programa de fertilização assistida", no qual encontram as instruções

para as pacientes sobre o início do tratamento, as medicações usadas,

a monitorização do ciclo, o controle da amostra de sêmen,

procedimentos para a fertilização e após a fertilização, fracassos,
gravidez. Nota: os dois manuais são dirigidos às mulheres. Isso nos
faz refletir sobre uma nossa observação, todas vez que chamamos o
homem para a entrevista, ele veio acompanhado da mulher, mas o
contrário não ocorreu. Ao serem indagados se isso ocorria com

freqüência, a resposta foi afirmativa, as mulheres acompanham os
homem sempre, nas consultas, nos tratamentos, enfim em todas as

visitas no HC. Dois entrevistados (Cristiano e Carlos) receberam as
informações que possuem sobre concepção assistida de suas
companheiras.
Uma das características do HC é atender pessoas de diversas
regiões do país, no caso do atendimento à esterilidade é justificado,
pois poucos hospitais públicos fazem esse tipo de atendimento no
país. Entre o(a)s nosso(a)s entrevistado(a)s -

Angélica e César
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moram fora de Ribeirão Preto. Angélica mora em CássiaJSP e viaja
com freqüência para fazer as consultas. Vejamos o que ela fala:
''Eu venho na Trafic. Eu saio de lá quinze para seis da manhã. Chego aqui
quinze pras oito, oito horas. É cansativo. Na hora que você chega, no outro dia, aí
atrapalha um pouco, no outro dia você vai trabalhar, você tá que tá, você tem que

tomar cuidado senão você acaba íàzendo as coisas errado, porque você cansa.".

Quanto ao outro entrevistado -César mora em Uberaba/MG,
está começando o tratamento e em dúvida se poderá continuar:
"Eu estou aproveitando agora que está nas férias, eu peguei férias do
serviço, entendeu? E a minha mulher tem uma prima aí também, que ajuda
bastante. Então, por isso a gente resolveu ... agora não sei como é que vai ser, se
demanda muito tempo, muito ... não sei."

O fato de morar em outro lugar dificulta muito o tratamento,
pois eles precisam chegar cedo ao hospital, 8h e esperar pelo
atendimento. Aos custos dos tratamentos já elevados, são acrescidos
os gastos com viagens freqüentes, hospedagens etc.

Clínicas Particulares

As

clínicas particulares são

os principais

serviços de

atendimento a RA no Brasil. Inicialmente pretendíamos fazer uma
comparação entre o serviço público e o particular, o que não foi
possível porque as três clínicas particulares que procuramos não
permitiram. Mesmo, sem poder observar um serviço particular de RA
mais de perto, através de nossas entrevistas com mulheres que usaram
esses serviços podemos fazer algumas considerações.
A indicação da PIVETE nas clínicas particulares é mais
imediata que nos hospitais públicos. Enquanto no hospital público

197

leva de dois a cinco meses para indicar o tratamento, no particular
como nos relata Bruna, a indicação leva três meses:
"Em noventa e seis é que eu fui, comecei a fazer o tratamento, fiz o

primeiro exame em julho, de noventa e seis, o segundo eu fiz em agosto, em
setembro eu já fiz a fertilização.( ...) Você chega lá, bom, 'como é que você tá?

Então, quando foi a sua última menstruação?' Você vai lá achando que daqui dois
anos, você vai fazer, um ano e não. Eu fui agora pra ver os congelados, eu fui em
dezembro, aí eu tava pensando mais em colocar mais pra frente. Ele falou: 'não a
gente já faz o mês que vem, você não quer? A gente já faz assim ... e tal'. Eu até
achei que não fosse dar certo, mas a minha menstruação atrasou, deu certinho."

Como mostramos na análise do jornal diário, as clínicas
particulares no Brasil oferecem todas as técnicas novas, quase
simultaneamente com os países onde são desenvolvidas, o que
também é comprovado na narrativa de nossa(o )s entrevistada( o)s que
fizeram congelamento de embrião, tentativa de implantação de
embrião congelado, doação de embrião e óvulo para pesquisa.
As clínicas particulares, assim como os hospitais públicos
também recebem pessoas de outras cidades. Esses indivíduos, em

alguns momentos do tratamento, precisam fazer viagens diárias ou se
hospedarem na cidade, aumentando ainda mais os custos elevados da

RA.
"E o jato de viajar de Araraquara para Ribeirão... Ah, era desgastante,
mas quando eu fazia eu fiquei, a primeira vez que eu fiz que eu não engravidei eu
vim embora, ele falou que não tinha problema, que vinha deitada, veio devagar, eu
vim deitada. Aí eu cheguei em casa você fica ... lá você fica três horas deitada sem
levantar. (... )Aí na segunda vez que eu engravidei eu não vim embora, eu fiquei
lá. Eu fiquei num hotel, não vim embora, vim embora no outro dia. Mas e quando
você fazia o seguimento? Ah, eu ia e voltava. Eu ia de manhã, às vezes o JL tinha
que trabalhar, na hora do almoço eu tava aqui já. Eu ia e voltava." (Isabela)
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Quanto aos custos são totalmente particulares e pagos à vista,
como confirma !sabela:
"Mas assim, era pesado, viu? Eu lembro que foi pesado, nós deixamos um
carro lá. ( ... ) porque o Dr. F, ele nem fala em convênio, ele fala que tá muito

velho pra convênio. Ele fala: ah, eu tô muito velho pra convênio, meu negócio é
tudo particular, tudo no dinheiro. Pagava as consultas também? Pagava a consulta
e o ultra-som paga também cada vez que você estimula, depois você chega no

fmal, você tem que assim ... às vezes você vai duas, três vezes por semana lá pra

fazer ... acompanhamento, ver como que tá os óvulos, o tamanho, pra ver quando

vai puncionar. Então ... você vai pagando esse ultra-som. Lá é tudo no dinheiro."

6.2. PERFIL DAS PESSOAS ENTREVISTADAS

Os entrevistados constituíram dois grupos: I) grupo do hospital
público: homens e mulheres que buscaram tratamento no hospital
público e foram entrevistados no Hospital das Clínicas da USP de
Ribeirão Preto; 2) grupo das clínicas particulares: homens e mulheres
que buscaram tratamento na clínica particular, escolhidas por
indicação ou pessoas com as quais travamos conhecimento no nosso
cotidiano e as entrevistas foram realizadas em suas casas.

Lembrando que o nosso propósito era entrevistar homens e
mulheres estéreis ou hipoférteis que buscaram a RA, segundo a idade,
a categoria social, o tipo de esterilidade e o tratamento feito,
escolhemos informantes para cobrir esse leque de variáveis.
Em termos de faixa etária, as pessoas entrevistadas no HC
apresentaram idade entre 2I e 44 anos. Entrevistamos uma casal
bastante jovem, ela com 2 I e ele com 22 anos, procurando tratamento
para engravidar porque ele apresenta uma contagem baixa de
espermatozóides. A idade para as pessoas da cllnica particular variou

TABELA 4. PERFIL DAS PESSOAS ENTREVISTADAS
ENTREVISTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS- USP- RIBEIRAO PRETO/SP
Nome

Local de
Residência

Estado
Civil

Idade

RellgliiO

Local de

Raça

Número de

Filhos

Nascimento

Ocupação
Atual

Ocupaçao do
Companheiro

Renda
Individual

Renda

Causa da
Esterelidade

Familir

Escolaridade

Angélica

Cassia!SP

Desquitada

28

Católica

Passos/MG

Branca

3

Aux. Cartório Eleitoral

Caminhoneiro

560,00

2.600,00

L_act!!eadura Tubária

3' G. Comp.

Cristina

Rib. PretolSP

Amasiada

29

Espírita

Uberaba!MG

Branca

3

Manicure

Rep. Vendas

400,00

1.200,00

Laqueadura Tubária

1' G.lncomp.

Cristiano

Rib. Preto/SP

Casado

22

Católico

Garça/SP

Branco

Aux. de Depósito

Va'ldadora

600,00

900,00

Poucos espermatozóides

2' G. lncomp.

Gabriela

Rib. Preto/SP

Casada

21

Católica

Rlb. Preto/SP

Branca

Vendedora

Aux. de Depósito

300,00

850,00

Marido c/ poucos espermatoz.

2' G. lncomp_

José Luis Rib. Preto/SP

Casado

25

Católico

Rib. Preto/SP

Branco

Func. Público

Artesã

1.000,00

1.000,00

Varicocele

2" G. lncomp.

Mariana

Rlb_ Preto/SP

Casada

20

Esplrita

SantosiSP

Branca

o
o
o
o

Artesã

Func. Público

200,00

1.300,00

Falta de ovul~ção

2° G. lncomp.

Elisa

Rib. Preto/SP

Casada

31

Católica

Guatapará/SP

Branca

1

Dona de casa

Protético

238,00

750,00

Falta de ovulação

1' G. lncomp.

César

UberabaiMG

Casado

23

Católico

Pato de Minas!MG

Branco

o

Técn. Eletricidade

Dona de casa

1.200,00

1.200,00

~oospermia

3" G. lncomp.

V< o'

Rib. Preto/SP

Casado

44

Calónco

S.J.R. Preto/SP

Branco

2

Publicitário

Secretária

2.500.00

3.100,00

Vasectomia

3' G. Comp.

Maria

Rib. Preto!SP

Casada

35

Católica

Serra Azui/SP

Branca

o

Func. Pública

Polícia Militar

200,00

1.200,00

Vasectomia- marido

2' G. Comp.

Carlos

Rib. Preto!SP

Casado

40

Católico

Terra Rocha/SP

Branco

2

Policia Militar

Func. Pública

1.050,00

1.300,00

Vasectomla

1° G. Comp_

Vania

Rib. Preto!SP

Casada

37

Católica

Bauru/SP

Branca

Delegada

Promotor de Justiça

3.000,00

9.000,00

Não explicada

3'G. Comp.

Fe!!P_e _

Rib.- Preto/SP
-

Casado

34

Católico

ltápolis/SP _

Br~co ..

o
o

f'ro11Jolo! de _Just_iça _

Qelegad~_

6.000,00

9.000,00

Não explicada

3° G. Comp.

I

-

-

ENTREVISTAS POR INDICAÇÃO - CLÍNICAS PARTICULARES
Nome

~adalena

Local de

Estado

Residência

Civil

Idade

Religião

Local de

Raça

Nascimento

Número de

Ocupação

Ocupaçao do

Renda

Renda

Causa da

Filhos

Atual

Companheiro

Individual

Familfr

Esterelidade

Escolaridade

Rib. PretoiSP

Casada

46

Esplrita

Barretos/SP

Branca

3

Prof. Universttária

Advogado

sabe la

Araraquara/SP

Casada

34

Católica

São Manoei/SP

Branca

2

Dona de casa

Procurador do Estado

não tem

4.000,00

Obstrução tubária

3runa

Rib. Preto!SP

Católica

São Paulo/SP

Branca

o

Prof. Secundária

Eng. Civil

900.00

5.000,00

O T. e má qua!idade do esper~ ~-G. Come.:__ j

Casada

35

mais 10 s.m.

mais 30. s.m. Lagueadura

3° G. Comp.
3° G. Comp.

'
I
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entre 34 e 46 anos. Fazendo separação entre gêneros, a idade de
nosso(a)s entrevistado(a)s varion de 20 a 46 anos para as mulheres e
22 a 44 para os homens.
A medicina mostra que sobretudo a idade feminina e
determinante na reprodução humana, ou seja, o envelhecimento da
mulher causa transformações na sua fertilidade. O óvulo feminino têm
a idade da mulher, pois as células "souches" cessam de se multiplicar
desde a vida fetal. A mulher ao nascer já possui um estoque de células
germinais no ovário, alguns se degeneram e outras se transformam em
oócitos maduros. A fecundidade feminina diminui após os 30 anos até
cessar com a chegada da menopausa perto dos 50 anos. Para os
homens a fecundidade diminui a partir dos 60 anos e os seus
espermatozóides são sempre novos, ou seja, as células "souches" se

multiplicam

mesmo

depois

da

puberdade

masculina

e

são

reconstituídas sem cessar.

Portanto, de acordo com a Medicina a idade do homem e da
mulher interferem na fertilidade, mas é a mulher que sofrerá as
maiores limitações, enquanto os homens podem ter filhos quase toda a
sua vida, as mulheres ficam reduzidas a um período determinado.
No HC um dos critérios de inclusão para a seleção de FIVETE é
a idade "até 40 anos". Essa idade é avançada para ser mãe no Brasil,
pois 40,3% das mulheres unidas foram esterilizadas com a média de
idade de 29 anos, em 1996 e de acordo com a nova regulamentação
aprovada pelo governo em 20 de novembro de 1997, a esterilização
voluntária pode ser feita em maiores de 25 anos ou com pelo menos
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dois filhos vivos, mas também pode ser a partir dessa idade que as
mulheres precisam recorrer aRA para ter filho(a)s.
Ainda segundo o discurso médico a idade feminina também
determina o tipo de gravidez e de parto. A idade considerada "ideal"
para o parto vaginal está entre 18 a 28 anos. A gravidez na
adolescência ou após determinada idade (para alguns depois de 35
anos, para outros após 40 anos) é considerada uma gravidez de "alto
risco". O que determina os "riscos" são os aspectos biológicos e/ou o

desempenho obstétrico.
A mesma medicina que coloca limites para fecundar, engravidar
e parir também amplia os limites com a possibilidade da mulher se
tornar mãe depois da faixa considerada reprodutiva. A gravidez na
menopausa foi o principal assunto no jornal estudado, mesclado com
as leis e ética para regular a RA, as quais se referiam a
regulamentação para a possibilidade da mulher ter filhos em idade
nunca pensada. Infelizmente não encontramos nenhuma informante
com essa característica, pois o HC não oferece RApara mulheres com
mais de 40 anos e entre as indicadas não encontramos nenhuma.
A ansiedade das mulheres aumenta tanto com essas limitações
da idade, colocadas pela medicina, que uma de nossas entrevistadas,
Vânia, muito calma e sossegada se decidiu pela PIVETE sem
apresentar nenhuma causa de esterilidade comprovada pelos médicos,
porque estava com 37 anos, casada há 2 anos com um homem de 34
anos e ainda não havia engravidado.
"Então, a gente já estava pensando nisso e por causa da idade também, a

gente até deu uma acelerada, porque casamento não estava nos planos, a gente
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estava indo, estava levando a vida, mais por causa da dificuldade da gravidez é ...
mulher com mais idade, então a gente resolveu, resolveu casar." (Vânia)

O nível sócio-econômico é determinante na RA porque os
custos para se determinar a causa da esterilidade e fazer uso da técnica
apropriada para obter o bebê são elevados. Como mostramos no
capítulo 5. item 5.9, o preço médio de uma tentativa de PIVETE varia
entre dois a oito mil dólares, soma-se a essa valor o preço médio dos
medicamentos R$ 2.500,00 e mais os exames. Além desses, deve-se
somar outros custos: cuidados durante a gravidez, muitas vezes de
risco, por causa da idade da mulher ou gravidez múltipla; cuidados
com o parto, a maioria das vezes cesariana e cuidados com os bebês
prematuros.
No nosso caso, no grupo do HC a renda individual variou entre
R$ 200,00 a R$ 2.500,00, a renda familiar variou entre R$ 750,00 a
R$ 3.100,00. O quadro de escolaridade é diversificado no grupo: três
com primeiro grau, cinco com segundo grau e um com terceiro grau

incompleto e dois com terceiro grau completo. Esses dois últimos,
exercem a profissão de publicitário e funcionário público, os outros
variam entre manicure, auxiliar de depósito, vendedora, artesã, dona
de casa, técnico em eletricidade e funcionário( a) público( a).
Desse grupo excluímos o casal (Vânia e Felipe), eles fizeram
reprodução assistida no HC e pagaram pelo tratamento particular. O
nível-sócio-econômico deles é bem diferenciado do restante do grupo.
Os dois têm terceiro grau completo, exercem a profissão de delegada e
promotor de justiça, e apresentam renda familiar de R$ 9.000,00. Essa
episódio não é surpreendente, pois em muitas situações os médicos de
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hospitais públicos fazem esse tipo de acordo: atendem no hospital
público, mas cobram o tratamento.
Vamos dar voz para Vânia, que tem a maior renda familiar da
nossa amostra e pagou no serviço público pela IA e PIVETE.
"Mas quando eu fiz a inseminação eu paguei . .. acho que menos de
trezentos reais, ou trezentos e pouquinho. Porque teve exame de sangue, teve a
colheita de esperma do Felipe, teve é ... é o pacote ali, de procedimento, teve o
trabalho de introduzir os embriões, os embriões não, o esperma. (... ) Antes disso

eu já tinha pago, acho que uma ou duas consultas, em torno de cento e pouco."
"( ... )Medicamento e o tratamento ... Ah é, é, em tomo de cinco mil assim,
parcelados. Não foi tudo de uma vez. Então, não é barato. Se você for ver, hoje
não é uma coisa barata. Mas pra gente, que nem, eu trabalho, meu marido

trabalha, a gente não tem despesa, então deu, deu para pagar."

Bem, mas

mesmo os

medicamentos

não

são

baratos.

Continuando ouvindo a Vânia.
"(... ) É, os medicamentos, mas os medicamento também, eu tive muita
sorte, porque ... olha, a gente gastou ... em torno de três mil e pouco, mais ou
menos, com os remédios, acho que quase mais do que com o ... procedimento, lá.
Então, você tinha que tomar o Lupron todo dia. O Lupron é um vidrinho desse
tamanhlnho assim, custa duzentos e cinqüenta reais, desse tamanhinho assim,
você puxa com a seringa assim, acho que dez ... não é ml, um negocinho assim, e
você mesmo aplica. Teve o Metrodin, o Metrodin a gente tomava que era para
estimular bastante e o Lupron era pra evitar a ovulação, entao para os óvulos irem
crescendo e aqueles que já estavam prontos para ovular, ovular, para ir juntando
bastante. E, então ... a primeira compra que eu fiz ... foi quase dois mil reais. Fui
na farmácia, ali na Dinâmica e a menina falou: 'ah, não, não parcela, nem nada, no
máximo espera dez dias'. Mas dois mil reais é um pouco caro. De repente assim, e
ainda ia ter mais, eu sabia que ia ter mais. (... )Aí eu conversei com o rapaz lá, eu
falei: 'olha não estou pedindo para você me dar, eu quero que você ... parcele, pelo
menos parcele'. ( ...) Aí, além dele me parcelar, ele me parcelou em três vezes,
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ainda caiu, ele vendeu a preço de custo, sabe? De duzentos e cinqüenta o Lupron
caiu para ... quase duzentos, duzentos e uns quebradinhos. E tinha um outro

também que a gente tomava, eu tinha que tomar, tinha um outro também que eram
três injeções, você tinha que tornar junto, e cada uma custava setenta reais, cada
uma. (interrupção) Então ... é isso, o ... Metrodin que custa em torno de sessenta
reais, sessenta? (pausa) mais ou menos isso, tinha que tomar três por dia. Três

inJeções? Três. É que eles são pequinininhos também. Então cabia numa injeção

de três ml, cabia."

O casal que apresenta uma renda familiar de 750,00 mensal
pode comprar medicamentos no valor de R$ 2.500,00 para fazer a
PIVETE? O HC responde, com o critério de exclusão da(o)
candidata(o) a PIVETE de "nível sócío-econômico-cultural ruim".
Deve ser ressaltado ainda que alguns desses casais já tinham filhos e
outra família, diminuindo ainda mais a sua renda familiar.
No grupo das clínicas particulares a renda individual vanou
entre R$ 900,00 a mais de dez salários mínimos, a renda familiar
variou entre mais de trinta salários mínimos a R$ 5.000,00. Quanto a
escolaridade todos têm terceiro grau completo e exercem a profissão
de dona de casa, professora e promotor público.
As outras causas de esterilidade que apareceram foram: poucos
espermatozóides,

varicocele,

azoospenma,

falta

de

ovulação,

obstrução tubária, obstrução tubária e má qualidade do esperma e não
explicada. Em dois casais, tanto o homem como a mulher são
responsáveis pela causa da esterilidade, José Luís (varicocele) e
Mariane (falta de ovulação) e Bruna (obstrução tubária e má qualidade
do esperma).
Quanto ao tratamento feito, entrevistamos no HC a Elisa que fez
duas IAC sem sucesso; o casal Vânia e Felipe que fizeram a
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inseminação artificial sem sucesso e depois a FIVETE que resultou
em gravidez, ela está no sétimo mês de gestação, os outros estavam

investigando a causa da esterilidade, era a primeira consulta,
esperando o resultado da reversão da esterilização ou tomando algum
medicamente para aumentar a fertilidade.
Quanto às pessoas entrevistadas por indicação, Madalena usou
todas as técnicas possíveis para a reprodução: três cesáreas,
esterilização, reversão da laqueadura, três tentativas de FIVETE e uma
cirurgia para a retirada das trompas, útero e um ovário. Isabela fez três
PIVETE, na última ficou grávida e teve o bebê, que está com dois
anos, em seguida ficou grávida espontaneamente, o filho está com dez
meses. Os dois nasceram de cesárea e no último ela fez laqueadura.
Bruna fez duas tentativas de PIVETE: na primeira, colocou quatro
embriões frescos e ficou grávida de dois, que nasceram prematuros na
vigésima quinta semana de gravidez e morreram alguns dias depois;
na segunda, um ano e meio depois da primeira, colocou dois embriões
congelados e está grávida de um.
'

.

6.3. INFLUENCIA DA MIDIA
A parte cinco do nosso roteiro para entrevista tinha como
objetivo investigar a influência dos meios de comunicação no(a)s
entrevistado(a)s, com a intenção de verificar quais veículos de
comunicação (revistas, jornais, televisão, rádio) os informantes
tiveram acesso, se obtiveram informações sobre a RA em algum deles
e como isso influenciou sua decisão em procurar tratamento para a
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esterilidade. Tínhamos como pressuposto que os indivíduos procuram
as clínicas após se informarem de sua existência e serviços pela mídia.
O conhecimento dos entrevistados sobre RA variou entre: 1)
Não sabe nada sobre RA e não obteve informação; 2) Recebeu
informação da mídia: televisão, revistas e jornais;

3) Recebeu

informação do médico ou de material fornecido pelo HC; 4) Recebeu
informação de outras mulheres.

1) Não sabe nada sobre RA e não obteve informação

Três de nossos entrevistados no HC, não conhecem os
tratamentos assistidos para a esterilidade, apesar de estar freqüentando
um programa de RA.
"É... e que você pensa desses tratamentos novos? Voce conhece? Sabe

como funciona'! Não conheço. Não sei como funciona, não. Espero que dê
resultado, né? Minha esperança é essa ... O que você pensa sobre ele? Não sei.
Não sei ... Tenho, espero conseguir, que hoje em dia melhorou muito, a medicina,
espero que tenha uma solução pros meus problemas." (Angélica)
"Bom, sobre os tratamentos eu não sei nada ainda, a única coisa que eu sei
foi por parte da minha esposa mesmo, porque ela disse que teria jeito pra gente

ver alguma coisa, tipo a inseminação artificial, aí foi que a gente buscou, mas

informações mesmo eu não tenho." (Cristiano)

Dois entrevistados, Cristiano e Carlos, receberam a informação
de suas companheiras. Nos dois a causa da esterilidade é masculina,
Cristiano tem poucos espermatozóides e Carlos está esterilizado.

2) Recebeu informação da mídia: TV, Revistas e jornais
Pesquisa feita pela PNDS 1996 mostra que o número de
mulheres entrevistadas que têm acesso aos meios de comunicação de

206

massa é alto: 89% assistem à televisão regularmente, 71% ouvem
rádio todos os dias e mais da metade (57%) lêem jornais ou revistas
pelo menos uma vez por semana. Entre os homens, as porcentagens
com acesso à mídia são bastante semelhantes às das mulheres para
todos os itens: televisão, 90%, rádio, 68% e jornal 55%.
No Brasil a vulgarização das tecnologias da reprodução na
mídia se faz de três formas: 1) pela divulgação de textos de agências
de imprensas internacionais (no período de 1993/94, 62% das matérias
publicadas pela FSP sobre RA foram originadas em textos de agências
de imprensa internacionais); 2) pela novela de televisão e 3) pela
divulgação de casos vedetes de sucesso com RA -

Anna Paula

Caldeira (primeira criança brasileira de FIVETE, atualmente está com
14 anos e aparece com freqüência na mídia); Pelé (o rei do futebol no
Brasil) e Assíria, Fátima Bernardes e William Bonner (apresentadores
da Rede Globo).
O(A)s nosso(a)s entrevistado(a)s apontaram a televisão, as
revistas e os jornais como fonte de informação sobre a RA. O rádio
não foi citado por nenhum deles.
11

Ah, eu já ouvi falar em vários veículos, tanto nos meios de comunicação

é, praticamente em todos, em rádio eu não ouvi, não me lembro de nenhuma

notícia que eu tenha ouvido em rádio, se referisse à reprodução humana, mas em
televisão, jornal, revistas eu li muito sobre isso, recentemente tenho visto aí,

mulheres com mais de cinqüenta, sessenta anos até com... , mediante a doação de
óvulos, sendo mãe, enfim, na Itália mesmo, são várias, são várias as notícias que a
gente, que a gente ... porque afinal de contas a comunicação de massa é, você não
escolhe as notícias que você quer ver, você simplesmente é, é inerte, as notícias
vêm até você, você não vai até a notícia. Então, tudo o que é veiculado, por
exemplo, numa televisão, num detenninado espaço jornalístico se você é obrigado
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até a, a se deparar com aquela determinada notícia e, de tal forma que, por muitas
ocasiões eu vi notícia sobre reprodução humana." (Felipe)

TELEVISÃO:
A televisão foi citada pela maioria dos nossos entrevistado(a)s
como fonte de informação sobre a reprodução assistida. Os programas
vistos foram: Globo Repórter, Silvia Popovic, Fantástico, Jornal
Regional da Globo, Manchete e Record, Jornal Nacional, Jornal da
Bandeirantes e da Manchete, SBT Repórter, Márcia Peltier.
"Assisto muito programa de televisão

na Manchete, e lá sempre fala

alguma coisa sobre isso, tudo que aparece sobre criança, sobre fertilidade, essas
coisas eu assisto. Como chama esse programa da Manchete? Ah, o que aparece

sempre muito é o Márcia Peltier pesquisa, tem uma vez por mês que ela fala
alguma coisa sobre fertilidade.

No Globo Repórter

vive passando, no SBT

Repórter também, na Cultura passa muito.'' (Mariane)

"Eu vejo jornal de televisão, você se refere? Eu vejo, eu chego em casa
sete horas, eu vejo jornal Regional da Globo, depois vejo jornal Regional da
Manchete, depois vejo jornal Regional da Record, depois passo pro jornal da

Globo e nos intervalos d~Lda-Glabo;-dõ10ríial Nacionar;-vejo·oj0f11al da
Bandeirantes ;_>lepóísdo jornal da Bandeirantes vejo o jornal da Manchete:-'

(FelipeV
r;

O fato dos nosso(a)s entrevistado(a)s citarem a televisão como
rincipal veículo de informação sobre aRA é justificado pela presença

c~te dess~ _temática nesse veículo de comunicação
porqu~ev.sa atinge um público maior do

e tamb ·
ais e as

revistas. Na televisão encontramos vários tipos de programas que
trazem

elaborações

discursivas

sobre

a

RA:

os

telejornais,
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docwnentários, programas sobre hospitais, de debates e entrevistas,
filmes e novelas.

Barriga de aluguel

Além dos programas jornalísticos, de reportagens e de
entrevistas a novela Barriga de Aluguel foi vista por quase todos os
entrevistado(a)s. E se no caso dos programas poucos lembraram de
uma reportagens ou infonnação específica sobre RA, da novela todos
sabiam o seu enredo.
"( ...) Barriga de Aluguel eu cheguei a assistir. (... ) Bom, ali foi um caso
diferente, né, porque ali a barriga servia como uma barriga de aluguel, então fica
urna coisa diferente, mas ... sei lá. ( ... ) Bom, na novela Barriga de Aluguel, foi

porque a mulher era infértil, e a única maneira deles conseguirem seria essa,
alugando uma barriga mais com o óvulo e o espermatozóide do marido. Com o
óvulo dela...

O óvulo dela na outra mulher e o espermatozóide do marido,

gerando wna barriga de aluguel. 11 (Cristiano)

"Você assistiu a novela Barriga de Aluguel? Assisti. E você lembra do
que a novela tratava? Tratava-se de realmente, de um problema que a mãe, no
caso seria a mulher que não podia ter filhos e queria, não quis adotar, então ela
preferiu fazer é.... a inseminação, mas em outra mulher, outra mulher gerasse o
filho dela, e ela pudesse ter um filho que realmente fosse dela. 11 (Gabriela)

Em 1990, a Rede Globo de Televisão produziu a novela
"Barriga de Aluguel", que abordava os temas fertilização in vitro e
"mãe de aluguel". Na novela "Barriga de Aluguel", a personagem
chamada "Clara" alugou sua barriga para a personagem "Ana", e a
polêmica foi constituída pela recusa de "Clara" em entregar a criança
para a contratante, com quem deveria ficar a criança. Foi exibida no
horário das 18h, a partir de agosto de I 990, para um público composto
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em sua maioria de cnanças, adolescentes e donas de casa, horário
dedicado a novelas sem grandes polêmicas, Em 1993, a Rede Globo
de Televisão repetiu a novela no horário da 13h para um público
semelhante.
Em pesquisa feita no ambulatório de Esterilidade na UNICAMP
com mulheres que estavam procurando engravidar,

por Costa

(1995:65): ''A maioria das entrevistadas achava que a criança deveria

ficar com a mulher que contratou a mãe de aluguel para ter seu filho
(Ana). Nesse caso a contratante teria mais direitos porque era seu
óvulo e o espermatozóide de seu marido que haviam gerado a
criança. Além disso, havia sido feito um contrato que rezava que a
criança deveria ser entregue para a contratante, e este deveria ser

cumprido. A mãe de aluguel, por sua vez, havia aceitado engravidar
por dinheiro, o que a desmerecia aos olhos das entrevistadas,
enquanto que a contratante queria ter um filho por amor

'~

Esse

trecho mostra como a novela repercutiu nas mulheres, e o que
valorizaram: o material genético, o contrato e o amor em detrimento

do desenvolvimento da gravidez e do dinheiro.

Pelé/Assíria e Fátima Bernardes/William Bonner

Os dois casais Pelé e Assíria e Fátima Bernardes e William
Bonner fizeram a reprodução assistida e tiveram os bebês. Os dois
casos foram acompanhados pela mídia intensamente, desde a
gestação, o nascimento e o pós nascimento dos bebês e também pela
maioria dos nosso(a)s entrevistado(a)s, que citaram o fato.
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"Ah, sempre o Fantástico, de vez em quando, fala alguma coisa sobre isso,
né? (...)Fátima Bemardes, ultimamente não foi? O Pelé fez, quer dizer, a mulher
dele fez, que eu me lembro, os dois." (Maria)

No caso Pelé e Assíria, ele fez vasectomia e não podia
engravidá-la, então recorreram a fertilização in vitro e Assíria ficou
grávida de gêmeos, que nasceram prematuros, em parto de alto risco,
pela cesariana no dia 28 de setembro de 1996. No dia 7 de novembro
de 1996, a Folha de S. Paulo estampou na primeira página uma foto
colorida com o casal sorridente e seus dois filhos, J oshua e Celeste,
embaixo da foto a manchete "Dez bebês morrem em 15 dias em

hospital universitário do RJ''. Apesar das duas matérias estarem lado a
lado, não mereceu uma reflexão o fato dos bebês de Pelé estarem
vivos e saudáveis, mesmo tendo nascido de parto de alto risco,
prematuros e passarem vários dias no hospital, enquanto que filhos de
pais comuns morrem em massa num hospital universitário, situação

recorrente nos últimos meses nos hospitais do país. Mas também pode
ser que a opção por esse tipo de diagramação das duas matérias tenha
tido o propósito de ilustrar o tratamento que recém nascidos pobres e
ricos recebem.

Novamente a história se repete, agora, com Fátima Bernardes e
William Bonner, as duas "estrelas" do jornalismo da TV Globo. Os
dois apresentadores da Rede Globo, após sete anos de casamento sem
prole, resolveram recorrer a RA, em Ribeírão Preto, na Maternidade
Sinhá Junqueira. Fizeram duas tentativas, usando a técnica ICSI, a
primeira foi sem sucesso e na segunda ela ficou grávida de trigêmeos.
No dia 21 de outubro de 1997, nasceram os trigêmeos prematuros,
com sete meses e 25 dias de gestação, pela cesariana. Dois deles
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ficaram na UTI por 23 dias e um por 26 dias. Foram notícia em todos
os meiOs de comunicação e Fátima, sorridente com os três bebês no
colo, foi capa da revista Manchete de 29 de novembro de 1997
(Revista Veja, 28/05/1997 e Revista Manchete, 29/1111997)
A nossa depoente Bruna, que fez RA na mesma clínica que o
casal da Globo fez, relatou que houve aumento da demanda pela RA
na clínica após a divulgação do sucesso dos trigêmeos do casal, além
da contratação de novos profissionais para dar conta dessa demanda.
"E, no noticiário a gente escuta direto. Agora, por exemplo, com a Fátima

Bernardes, o negócio veio, tanto que estourou aqui, eles tiveram que contratar
gente nova, tão trabalhando feito uns louco. Eles eram dois. Eles tiveram que
ampliar, eles tão com médico novo. (... ) Então, eles estão super bem, mas eu
acho, eles têm muita competência, eles são muito bons, são muito éticos. ( ... ) E
além disso, teve o fato da Fátima ter engravidado de três, ter dado tudo certo. Deu
tudo certinho, nasceram os três, estão bem, tão bonitinho, tão lá, quer dizer, foi
muita sorte pra eles, lógico pra Fátima nem se fala, mais isso assim ... repercutiu

super bem pra ele. Então, deu aquela estourada." (Bnma)

JORNAIS:

Os jornais foram citados por cinco entrevistados: Folha de S.
Paulo (4) e O Estado de S. Paulo (1).
"Jornal, eu sempre li a Folha, então se foi alguma coisa foi na Folha. Você

não lembra de nenhuma matéria? Específica não, eu lembro que eu li alguma
coisa, era interessante isso. Mais, assim, a gente via muito nos Estados Unidos.
Volta e meia tinha. Ah! Teve um caso também, mais que não era ... foi tudo uma
farsa daqueles que tinha ... aquele casal que disse que ia ter cinco e depois não
teve nenhum, né? E parece que não foi é ... foi espontâneo, foi uma coisa natural,
não foi assim assistido." (Vânia)
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Encontramos 25% dos nosso(a)s entrevistado(a)s que lêem o
jornal Folha de S. Paulo, diário que estudamos e comprovamos que
publica uma grande quantidade de reportagens sobre RA.

REVISTAS:
As revistas foram citadas por sete entrevistados: Veja, Isto é,

Manchete, Saúde Vital, Pais & Filhos e Super-Interessante.
"E alguma revista, você lembra de alguma revista? Ah ... a Saúde Vital

que sempre fala alguma coisa, a Manchete de vez em quando sai também e a Veja.
Teve o caso do Pelé também, que foi muito comentado. Então, de uns anos pra cá
é comum, né? A gente vê isso, e a menina de Curitiba lá ... que tem doze anos, foi

o primeiro caso." (Vania)

Isabela chegou à clínica particular, na qual teve seu bebê FIV,
após ler uma reportagem sobre a clínica e o médico na revista Veja.
"Então, eu vi uma ... na época acho que, foi uma reportagem que eu li na
Veja do Dr. P, não sabia muito o que era esse processo de bebê de proveta, nunca

imaginei que eu ia fàzer isso. Aí eu vi uma entrevista dele, que ele fazia
inseminação, tudo.( ... ) E foi através da Veja que eu vi. Aí eles perguntaram como
vocês viram, porque às vezes alguém que indica. Inclusive agora eu já indiquei
um monte de gente lá pra eles. Porque o pessoal fica sabendo, então a gente
indica. Mas eu foi através da Veja, fui lá assim, sem saber como é que era, nada.
(... )Acho que sempre falava, acho que mais na época, que falava do primeiro bebê
de proveta, aquelas coisa assim. Aí, eu lembro, que eu ficava assim, meio
horrorizada assim, às vezes eu comento ainda. Porque na época, nossa, bebê de
proveta Por fim você acaba fazendo e pra mim isso é normal. Eu acho que não
tem nada a ver, não tem nenhum ... nenhum preconceito." (Isabela)
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3) Recebeu informação de médico ou material do HC
Três entrevistados no HC receberam orientação sobre a RA de
médico ou de material fornecido pelo HC. Lembrando que eles
chegaram no hospital

encaminhados por outro(a)s médico(a)s,

algumas vezes pelo próprio médico do HC que trabalha em outro
serviço público.
Suas falas mostram que as explicações não foram suficientes e
alguns mostram surpresa quando são indicados os tratamentos. No
caso abaixo, Elisa foi receber informações no HC e só entendeu
mesmo depois que fez a primeira inseminação. Ela já fez duas
tentativas de inseminação.
11

Quem te encaminhou para o Hospital das Clínicas? Foi lá do Posto

Monteiro Lobato, a médica chefe. (. .. ) Aí outro dia eu tava lá ela passou, então,
ela que me encaminhou, já faz um tempo que ela queria me encaminhar pra cá,

mais aí eu não tinha ainda intenção de ter mais um, porque ela era pequinininha,
então eu nem liguei de ter mais um na época. Aí ela falou: 'ah, eu vou te mandar
pra lá', aí eu vim. Passei pelos médicos. me encaminharam pra baixo, mas foi uma

surpresa fazer inseminação, eu :fulei: 'inseminação, pra que será?', 'pra
engravidar?', não sabia nem o que era inseminação na hora, aí me encamin11ou,
conversou comigo, explicou a ... S me deu o livrinho tudo." (Elisa)
"O pouco que eu sei foi pelo médico. Ele explicou assim um pouco por
cima, aliás muito por cima, né, e já deu o encaminhamento e falou assim: 'eu vou
encaminhar você, vocês vão e conversam com o médico de lá, se vocês acharem
que vocês querem fazer, vocês continuam o tratamento'.( ... )" (Gabriela)
"( ...)quando eu vim pra cá fazer tratamento me deram um livreto pra mim,
eu pedi também pra ele prestar atenção nessa filmagem que aparece na televisão
no HC, então são essas informações que eu tenho, eu nunca saio daqui com
dúvidas, tudo que eu preciso eu pergunto
dúvidas. n (Mariane)

pro médico, não vou embora com
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Além da informação recebida da instituição médica, também
tiveram acesso à informação sobre RA pela mídia.

4) Recebeu informações de outras mulheres

A influência feminina nos processos da reprodução é presença
constante. Na nossa dissertação de mestrado sobre a operação
cesariana constatamos que a experiência e a opinião das mulheres da
família ou de outras mulheres que já tiveram filhos influenciam a
decisão do tipo de parto a fazer. Aqui, ela aparece na fala de duas de
nossas entrevistadas que receberam informações da sogra e da
secretária do médico especialista em RA. No caso da Vânia, a
informação recebida foi muito eficiente, pois ela fez a RA e teve o
bebê com o médico recomendado pela secretária do especialista.
"Ah, minha sogra já falou pra

mim que lá perto da casa dela uma mulher

lá, ela também fez inseminação, que nasceu, acho que trigêmeos, eu até assustei,

eu assustei.( ... ) Você viu a Fátima Bernardes, também? Trigêmeos." (Elisa)
"Olha, as informações que eu tinha era por revista, pela televisão, mas
especificadamente ali do Dr. T foi por uma coincidência, porque eu tava no
cabeleireiro e a gente tava conversando, né? E eu falava: 'não, eu não consigo

engravidar e não sei o quê, e eu tô fazendo uma consulta com o fulano de tal', nem
lembro mais quem era o médico, aí urna, a Y, você conhece a Y? Ela falou: ''

Vânia porque você não procura o Dr. T?' Eu falei: 'ah, por mim tudo bem, marca
urna consulta pra mim, porque é di:ficil falar com ele'. Ela marcou, daí foi. A
primeira consulta que eu tive com ele foi em dezembro de noventa e seis. "
(Vania)

Tínhamos como hipótese que a mídia é um dos criadores de
demanda pela RA, e comprovamos que ela é importante sim, pois
quase todas o(a)s nosso(a)s entrevistado(a)s têm acesso à ela e se
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informaram sobre a RA por um ou vários veículos de comunicação,
no entanto, os médicos também exercem forte influência, pois os

pacientes do HC são encaminhados para o hospital por outros
médicos, cuja especialidade é ginecologia ou andrologia, e alguns
entrevistado(a)s receberam informações sobre a concepção assistida
dos médicos ou de materiais elaborados pelos profissionais de saúde.
O(A)s

entrevistado(a)s

do

serv1ço

público

receberam

influências médicas e da televisão, enquanto que os das clínicas
particulares receberam influências de jornais, revistas e mulheres.

6.4.

CONSEQUÊNCIAS

DA

REPRODUÇÃO

ASSISTIDA

PARA A SAÚDE

A. No jornal impresso diário
A fecundação artificial não é um procedimento terapêutico
praticado nos indivíduos, mas sim uma experimentação de caráter
paliativo implicando não somente riscos para as mulheres, homens e

eventuais bebês,

como também transformações sociais, mutação

antropológica da forma como os seres são gerados e até da espécie.
(Testar!, 1992: Vandelac, 1995). Mas as preocupações sociais e
antropológicas, bem como os riscos para saúde são de pouco interesse
para a mídia, muito mais interessada em publicar o sucesso da
reprodução humana. Conforme mostramos no capítulo 3, existe um
silêncio quase total da grande imprensa sobre os riscos da RA para as
mulheres e os bebês.
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Isso se reflete no jornal diário estudado, no qual,

das 63

matérias analisadas, encontramos apenas quatro matérias superficiais
e duas citações breves sobre as conseqüências para a saúde das
mulheres que fizeram RA.

Gravidez Múltipla

A gravidez múltipla tem origem na prática da transferência de
vários embriões gerados pelo método de fertilização in vitro para o
útero feminino, com a intenção de aumentar as chances de gravidez.
No Brasil, de acordo com a regulamentação do CFM, o número
máximo de

embriões que podem ser transferidos para o útero ou

trompas é de quatro e se os quatro embriões se fixarem no útero não é
permitido, legalmente, realizar a "redução embrionária".

Portanto, a ãnsia de aumentar as chances de gravidez coloca
para as mulheres o problema da gravidez múltipla, aumentando assim
as patologias da gravidez e a possibilidade de nascimento de bebês
prematuros e, conseqüentemente,

com baixo peso e baixa idade

gestacional. A todos esses problemas devemos ainda somar os custos
e os cuidados necessários que os pais deverão ter para cuidar de 2,3,4,
bebês simultaneamente.
Na matéria sobre as "mães de proveta", encontramos que: "Na

fertilização fora do corpo é comum o nascimento de gêmeos ou
trigêmeos. Motivo: vários embriões são colocados na mulher de uma
só vez. Mais de um pode nascer.". O que podemos confirmar com o
lead da notícia: "Pelo menos 20 mães e 60 crianças participaram
ontem do 1 o encontro de "mamães de proveta" de São Paulo.". Temos
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uma média de 3 crianças por mãe, se considerarmos que todas elas
estavam acompanhadas de sua mãe e nasceram pela PIVETE.
Em 12/08/93 o jornal informa que "uma dinamarquesa de 40

anos está grávida de nove embriões. (..) O caso, raro, aconteceu
devido a um tratamento com hormônios contra a esterilidade."

Uso freqüente da cesárea na RA

A operação cesariana é uma forma de parto incorporada e aceita
no país, inclusive por mulheres que não tem necessidade terapêutica
dessa cirurgia, portanto, o fato da maioria dos partos em mulheres que
recorrem a RA terminar em cesárea mereceu pouca atenção do jornal
estudado. Encontramos apenas uma notinha informando: "A operação
cesariana é feita em 97,7% dos casos.", sem nenhum questionamento.

Devemos fazer uma ressalva: o jornal Folha de S. Paulo no
período estudado, não trata nem a gravidez múltipla, nem a cesariana
como um problema de saúde para as mulheres.

Troca de sêmen

A recorrência ao esperma de doador coloca vários problemas,
como o caso noticiado no jornal sobre um casal negro que buscava um

filho negro, mas a mulher deu à luz um filho branco. O arranjo criado
com o uso de esperma de doado pelo pai social visa criar a impressão
de paternidade biológica do pai social. Para que a aparência da
paternidade biológica do pai social permaneça é necessário que o
arranjo seja mantido em sigilo absoluto; quando esse sigilo é quebrado
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por um erro técnico, desfaz-se a aparência de normalidade da
reprodução e expõe o casal e sua esterilidade publicamente.

"O casal(..) ele negro e ela mulata- vai entrar na Justiça (..)
contra a equipe médica contratada há cinco anos para fazer uma
inseminação artificial>> porque tiveram um «filho branco>> e suspeitam
que «houve erro na seleção do sêmen»".

No uso de esperma doado também existe o risco de transmissão
da AIDS ou outros riscos, portanto é necessário haver um controle
absoluto desses materiais humanos.

Uso de hormônios de cadáveres

O assunto uso de hormônios de cadáveres aparece no jornal
uma vez em forma de resenha sobre o livro "The Stork and the
Syringe" da historiadora Naomi Pfeffer, reproduzido do "The
Independent". Ficamos sabendo que:

"Cerca de 300 mulheres, tratadas em seis hospitais ingleses e
escoceses entre 1956 e 1985 com hormônios extraídos de cérebros de
cadáveres, podem correr risco de contrair o mal de Creutzjé ld-Jakob,

uma doença degenerativa para a qual não existe

cura.'~

E que

"Quatro mulheres australianas tratadas com gonadotrofinas de
pituitária humana (HPGs) desenvolveram a doença. "
Não há um questionamento se esse fato ocorreu no Brasil. É
uma prática do diário reproduzir as matérias internacionais sem
questionamentos, salvo quando se trata do uso e êxito das técnicas
interna e externamente. A falta de pesquisas sobre os efeitos das novas
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técnicas de reprodução humana no corpo dos indivíduos, sobretudo no
Brasil, nos impede de saber se isso ocorreu aqui.

Câncer procedente da gravidez na menopausa
O risco de câncer para as mulheres que recorrem a PIVETE
ainda não mereceu maior atenção dos estudiosos, mas já está descrito
por alguns, como mostramos no capítulo 2. As mulheres se expõem ao
risco de câncer por dois motivos: pela produção e pelo puncionamento
mecânico de numerosos óvulos. No caso de mulheres na pósmenopausa, são usados óvulos doados, portanto, para uma gravidez
em uma mulher na menopausa, duas mulheres se expõem ao risco de

câncer.
"Mulheres pós-menopausa podem ter filhos, mas os danos para
sua saúde e a das crianças ainda não são completamente conhecidos
-sabe-se que elas ficam mais predispostas ao câncer.".

Malformação congênita
A saúde dos bebês de proveta mereceu espaço no jornal em uma
matéria tratando da malformação congênita. Alguns estudos mostram
que as taxas de malformações congênitas são comparáveis às da
população em geral.
«Bebês nascidos por fertilização «in vitro>>, ou bebês de proveta
podem correr maior risco de sofrer malformações congênitas (..)>> e
« (. ..) há maior risco de malformações entre crianças de proveta cujo
pai é mais velho.>> (01/07/94, 1-12).
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B. Nos depoimentos de homens e mulheres em tratamento

Partindo do pressuposto que a imprensa é silenciosa quanto às
conseqüências da RA para a saúde dos indivíduos, buscamos saber das
pessoas que fizeram ou estão fazendo RA como vivenciaram os
exames, a ingestão de medicamentos, a perda da gravidez, o resultado
negativo após a tentativa, enfim, todo o processo desde a identificação
da esterilidade até o resultado final com a criança desejada ou não.
Laborie escreve que mesmo nos colóquios de especialistas os
riscos não são abordados oficialmente e sim em conversas de
corredores ou debates após a conferência. Portanto, há uma certa
resistência no meio científico e médico em tratar claramente os riscos
da RA,

e há também uma pressão por parte das indústrias

farmacêuticas que produzem os hormônios, ou das instituições onde
os especialistas trabalham. Na narrativa abaixo o médico de Bruna se
mostra confiante na inocuidade da RA, revelando desconhecer seus
riscos para a saúde das mulheres e dos bebês.
"Ela ainda perguntou pro Dr.: 'os remédios fazem mal pra gente? Porque a

gente toma uma bateria de remédios'. Ele falou: 'olha, não fazem, é uma coisa
assim, que há anos se fàz, a gente estuda isso no mundo inteiro, já tem estudos

prolongados pra ver se não faz mal no futuro. Porque um remédio tem que ser
testado, durante mais de dez, quinze anos, pra ver se realmente não tá fazendo

mal hoje, mas vai saber se daqui dez, quinze anos não fez mal, se não ficou
resíduo, alguma coisa. Os estudos indicam que não, que tá tudo nonnal, tá tudo
certo. " 1 (Bruna).

Identificação da esterilidade

No Centro de Reprodução Humana da Escola Paulista de
Medicina da UNIFESP, a verificação do problema para engravidar,
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começa com um exame geral do corpo tanto para o homem, quanto
para a mulher. Em seguida o homem fará três investigações: dosagem
hormonal, estudo da combinação do muco cervical feminino com o
esperma e uma pesquisa de espermatozóides. Para a mulher a
investigação é mais longa, demoram pelo menos dois ciclos: dosagem
hormonal, biópsia do endométrio - (um aparelho é introduzido no
colo do útero e retira um pedacinho), investigação do muco cervical e
histerosalpingografia (injeta um contrastante para verificar o estado
das trompas). Em algumas investigações são feitos várias exames de
ultra-som, por exemplo para acompanhar o amadurecimento do
folículo.
Dor na histerosalpingografia:

A histerosalpingografia é um exame feito para verificar as
condições das trompas. As mulheres tem medo de fazê-lo porque é
'doloroso", "desagradável" e "horrível". Nos depoimentos do(a)s

1

entrevistado(a)s soubemos que a histerosalpingografia é feita com
anestesia na clínica particular e sem anestesia no hospital público.
Vânia fez sem anestesia e sentiu dores e a Bruna fez com anestesia e
mesmo assim sentiu cólicas. Portanto, com ou sem anestesia o exame

não está isento de desconfortos: introdução de instrumentos na vagina
e útero, sangramento, cólicas e estado de tontura. Situações, sensações
e dores consideradas normais pelos médicos, não o são pelas
mulheres,

que na dúvida, como no caso de Bruna,

procuram a

opinião de outro médico em busca de esclarecimentos para confirmar
a normalidade da ocorrência de dores e de sangramento.
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"Fiz todos os exames, um deles, o pior de todos, é aquele exame de nome
maluco que eu não consigo lembrar, pra saber se as trompas estão obstruídas.
Aquilo lá é horrível, já até falei pro Dr., se o senhor me pedir pra fazer esse exame
de novo eu não vou fazer, porque eu já fiz um aí, o senhor já viu como é que tá, se

tá mais ou menos. Se não tá, não tem problema nenhum. ( ... ) Ele introduz um
negócio assi~ dentro do útero ... e tem que ser uma determinada época, um pouco
... um pouco depois da menstruação, você ainda tem assim ... um pouquinho de
sangramento, do dia que você menstruou, você tem oito dias, dez dias, então ele
introduz algum objeto, não lembro o quê que é, depois ele injeta, ele põe wna ...

uma borrachinha, injeta um contraste, e aquilo tudo fica aparecendo na televisão,
injeta um contraste pra ver se o contraste entra pelas trompas. Então, é
desagradável assim, dolorido, quando eu levantei a mesa tava cheia de sangue,
ainda, liguei depois pro ginecologista: Isso é nonnal? Porque às vezes ele me
machucou tudo. Ele falou: não, é normal sim, sabe? costuma sangrar. ( ... ) Ah, é
dolorido, cólica. Essa parte é dolorida. No útero, é ruim. apesar que você sai
andando normal, dirigindo, mais você vai meio boba assim, meio tonta. Toma

anestesia? Não, não, toma não." (Vânia).
''Eu fiz com se dação, porque é terrível, todo mundo fala, e eu tinha assim,
verdadeiro horror de fazer. (...) Tentaram me convencer na hora lá, ah é rápido,
fácil, você vai tomar sedação pra quê? Porque os médicos são contra, né? Eu falei
gente, se eu pudesse sedar pra tudo eu sedo, não tenho medo não, se tiver que
morrer, morro dormindo, mas pelo menos não vou ficar sentindo dor. Aí eu flz
com sedação esse, e ftz um outro com sedação também. E não senti, nem na
hora, nem depois, senti umas coliquinhas depois,

mas é coisa pouca Mas o

pessoal fala muito mal desse exame." (Bruna).

Estimulação da ovulação
Mostramos exaustivamente no capítulo 4 os nscos que as
estimulações honnonais causam para a saúde das mulheres, bem como
a falta de interesse ou desconhecimento dos médicos e da imprensa
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em abordar o assunto. As nossas entrevistadas relataram os seguintes
problemas: cisto, diminuição do prazer nas relações sexuais, queda de
cabelo, lentidão, desligamento. Aqui novamente aparece a avaliação
de normalidade por parte dos médicos para os efeitos provocados pela
estimulação.
11

Então, eu comecei a fazer todos os exames, pra ver se não tinha problema

nenhum, não tinha nada, nada que impedisse, tava tudo normal Então foi onde ele
começou a estimular... estimular a ovulação, ai teve um mês que eu precisei parar

porque apareceram alguns cistos. Ele disse que isso é nonnal quando tem

estimulação." (Vânia)
"E o duro disso que a gente faz ... desse período em que a gente fica, que
você tá estimulando a ovulação, parece que você esquece um pouco do prazer e

mantém relação só pra ver se engravida. Você fica mesmo, parece que esquece um
pouco ... não, não, hoje tem que ... depois que passa aquele período você não tem
nem vontade, dá vontade até de relaxar. A gente esquece um pouco, assim, do
prazer, nessa época Você fica preocupada, não dá pra você dar aquela relaxada,
pra você ficar tranqüila." (Vânia).
"O único efeito assim, que eu senti quando eu tomava o Serofene é que me
caia bastante cal:elo. Quando eu ia lavar o cabelo assim, que você penteia, nossa!
saia de "chumaço", mas só. O Lupron não senti nada, o Metrodin também não
senti nada, sentia assim, é ... pouquinha coisa, são hormônios, então ele mexe um
pouquinho com a gente, deixa um pouco lenta, né? meio assim, desligada, mas
nada assim... nada de muito diferente não." (Vânia).

Punção dos óvulos:

A dor é uma constante durante a investigação da causa da
esterilidade e também durante todo o tratamento. Ela é sentida com
mais intensidade ou menos intensidade se for usada anestesia para a
punção dos óvulos, E aqui novamente verificamos que o serviço
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público não usa anestesia para a punção dos óvulos, e que o serv1ço
privado usa. As depoentes consideraram a punção dos óvulos corno
uma situação de tensão, dolorida, com dor na barriga e crescimento
dos ovários.
"É, é dolorido. Olha, você sabe que ... foi tão engraçado que, a gente fica
muito tensa, né? É dolorido, tanto que o Dr. H tinha me dito que tem paciente que

ele dá anestesia. E ... mas a gente não tá dando porque a dor é suportável, é uma
dorzinha, ela é suportável, se a gente dá anestesia a paciente fica muito debilitada

depois, ela não consegue ... fica muito "grogue",

e se você aguenta aquela

dorzinha lá na hora de tirar os óvulos, acabou, acabou, você sai andando nonnal,

com um pouquinho de dor, né? Então, fica uma dorzinha." (Vânia).
"Ah, eu não senti nada, porque você toma, eles dão uma injeçãozinha pra
você dorrniT. Uma anestesia fraquinha. Você dorme meia hora. Então, você não
sente nada( ... ) então pra puncionar os óvulos você não sente nada, por que você
toma a anestesia, você volta ao normal, eu não senti nada. Pra mim ... assim, você
sente uma dor debaixo da barriga, porque estimula muito. O ovário cresce muito,
porque é muito medicamento. Você sente umas dorzinha assim, mas nada que seja
insuportável. n (Isabela).

Tomou muitas injeções, remédios ...

O uso de hormônios injetáveis ou supositório é intenso. São
usados para estimular a ovulação, depois até o terceiro mês, se a
mulher ficar grávida, ou até menstruar, caso não ocorra a gravidez. O
seu uso constante é motivo de desgaste e dores.
"Ah, então, é desgastante, é doloroso, você toma muitas injeções, muitos

remédios, então tem que ter muita força de vontade! Assim, eu não sentia nada, eu
tinha tanta vontade de ter filho, eu queria tanto ser mãe, que eu acho que você,
você supera um pouco. Você passa por cima, que aquilo é ultra-sotR você vai lá,
hoje você tem que tornar, ou você toma quatro injeções. Então, eu fu~ mas assim,
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sabe? Eu fui meio no embalo. Então, não senti muito, assim ... é desgastante, eu

acho, você tem que ter força de vontade. ( ...) É, porque você toma bastante
injeções, tinha dia que eu tomava quatro injeção. ( ...) Então coloca duas, toma

uma picada só, mas tomava duas picadas por dia e mais que você toma
subcutânea, aquela é dolorida, aquela dói. E dói, mesmo quando você engravida,
que tem que tornar urna injeção, tipo de um ... ela é importada, que nem ela veio

de São Paulo, que aqui não vendia. Aquela dói pra caramba, aquela é dolorida
mesmo, uma injeção muito doída, pra segurar, tem... acho que uns dois meses
tornando essa injeção e depois eles dão comprimido. Até o terceiro mês você fica
tomando essas injeção. Ah, toma a injeção até um mês e meio, dois, depois ele
passou comprimido. 1\lsabela).

Tristeza ao saber que não engravidou:
Após tantos investimentos emocionais e financeiros, o tempo
gasto, os sofrimentos e os desgastes pelos quais tem de passar,
enfrentar o resul1ado negativo da gravidez não é fácil, é causa de
muita frustação, tristeza e decepção.
"E quando você pegou o resultado negativo da inseminação... Ah, foi
frustrante, viu? Chorei... parece que abriu um buraco. É, fo~ porque a gente tinha
certeza que eu tinha engravidado. Porque tá pondo pronto lá... você tem essa... e

quando o Dr. falou: 'olha, não deu certo'. Foi duro, viu? Fiquei assim, não me
abalou nada assim, de ficar com depressão, não fiquei nada. Eu fiquei chateada,
porque eu queria muito. ( ... ) Ah, depois eu coloquei o congelado, mas o congelado
eu já tinha certeza, porque ele já tinha falado lá que não tinha nenhum caso que
tinha dado certo, que tinha um só que tinha engravidado e tinha ido até o terceiro

mês, e não foi pra frente." (!sabela)
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Gravidez FIV mais tensa que gravidez normal
Isabela teve dois filhos: o primeiro pela PIVETE e o segundo
pelo método tradicional. Comparando as duas gravidezes, a gravidez
PIV foi tensa e preocupada com o futuro bebê.
" ... é uma gravidez diferente, não sei o quê, então foi urna gravidez assim,

mas ... assim, tinha mais preocupação, até acho que o Leonardo ele é bem nervoso,
acho que eu fiquei bastante tensa na gravidez. Quando ele nasceu, fiquei nervosa,
porque eu tinha medo. Aí, eu tinha medo daquilo. Eu tinha feito, mas eu não
sabia como que era. Então, quando ele nasceu, ih chorei, fiquei .. y··acê tinha medo
do quê? Não sei, do bebê não ser petfeito, aquelas coisa. Você fica pensando,

você fica os nove meses de gestação pensando nessas coisas. E esse aqui não, esse
foi normal. Foi ... não fiquei assim tão apreensiva. Por isso que eu acho que esse

aqui é mais calmo." (lsabela)

Perda da Gravidez:
Bruna está há dois anos tentando engravidar pelaRA e fez duas
tentativas de PIVETE, em clínica particular. Na primeira colocou
quatro embriões e ficou grávida de dois (um menino e uma menina).
Ficou surpresa com a gravidez múltipla, mas achou o "máximo" estar
grávida de um casal e decidiu não fazer redução embrionária, mesmo
achando que não tinha tamanho para gestar gêmeos.

Durante as

primeira semanas de gravidez fez repouso moderado, no terceiro mês
sentiu contrações, precisou aumentar o repouso e tomar medicamentos
para aliviar as cólicas e segurar a gravidez. Na vigésima quinta
semana de gravidez rompeu a bolsa e foi para o hospital, depois de
cinco dias internada tomando medicamentos para segurar a gestação
entrou em trabalho de parto e teve que fazer cesárea para tirar os
bebês: a menina morreu no mesmo dia, o menino permaneceu na UTI
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por onze dias. Ela teve alta, mas continuou voltando ao hospital para
visitar o bebê, tirando leite de três em três horas para o leite não secar
e a espera da mamada do filho que morreu.
O depoimento de Bruna, abaixo, é eloqüente quanto ao
problema enfrentado pelas mulheres que recorrem a RA e obtém uma
gravidez múltipla, além de os bebês nascerem prematuros, não

sobrevivem, pelo menos na maioria dos casos,

mostrando dois

aspectos contraditórios da RA no país: 1) a proibição da redução

embrionária parece não ser seguida por algumas clínicas, como relata
Bruna: "Mas a gente chegou a perguntar isso, e esse negócio de redução, eles
falaram: olha, a gente não faz, a gente sabe de gente que faz, daí se for o caso,

quiser fazer, a gente até fala quem faz pra vocês irem, mas a gente não faz, é uma

coisa contra os nossos princípios."; 2) Mesmo os tratamentos sendo feitos
nas clínicas particulares, o hospital público pode ser usado para
quando já não se pode mais pagar a clínica particular, como mostra a
intenção de Bruna em transferir o bebê prematuro para a UTI do HC.
O uso de uma grande quantidade de embriões para aumentar a
taxa de sucesso da gravidez e a não redução embrionária, aumentam
as gravidezes múltiplas e a prematuridade dos bebês colocando mãe e
bebês em dificuldades e até mesmo causando a morte das crianças,
como no caso da depoente.
"Então, eles falaram, então vamos por quatro que a probabilidade de

engravidar é maior e tudo mais. Ele dizia que a chance de você engravidar de um.
acho que na época, era trinta e cinco, trinta a trinta e cinco por cento; de você
engravidar de dois, gemelar era dezessete parece, ai ia caindo pra dois por cento,
zero, zero vfrgula não sei quantos por cento de engravidar de três e quatro. Aí
bom, quinze dias depois, não chegou a dar quinze dias, porque eu lembro
direitinho que ia dar num feriado, eles fizeram o exame dois ou três dias antes. A
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gente foi fazer o exame e deu positivo, deu uma taxa super alta, eu tinha
engravidado. E no dia até ele falou: olha, com certeza são dois, pela taxa do
exame, só que pode até ser três. Eu até assustei um pouco, porque o pessoal já
falava do meu tamanho e eu com três, fiquei meio assustada. Dois eu achava
assim, o máximo, porque, não sei, eu sempre tive aquele, eu falava: gente que
delícia, você uma vez, numa gestação só você já ter dois filhos, tal, né? Na época,

não sabia ainda que era, que poderia ser um menino e uma menina, eu achava
assim, o máximo. Bom, tudo bem. Aí, eu acho que, eu sei que eu tava na quinta

semana de gestação, eu fiz o primeiro ultra-som e constatou que eram dois e
realmente tinha um terceiro que tentou fixar mas não conseguiu, por isso que a
taxa também tava naquela altura. Não sei se foi, a gente rezando muito, não, tem
que ser o melhor, dois eu acho que dá pra segurar, eu acho que até ... eu sei que
dois ficaram Aí foi tudo bem, correu tudo bem, eu não pude assim, eles pediram
pra mim tomar certos cuidados, eu não precisei ficar de repouso absoluto, mas eu
tomava cuidado, eles não me deixaram fazer exercício, ginástica, caminhada,
nada. Não pude fàzer nada, eu tive que ficar mais parada do que qualquer coisa,
nada que sobrecarregasse. Mas foi tudo bem, correu tudo bem, não engordei
muito, pelo menos no comecinho tava indo bem, nos dois primeiros meses eu não
engordei nem um quilo, nem uma grama. Aí no terceiro mês eu engordei um
pouco, porque aí coincidiu com o Natal, Ano Novo, estas festas, tal e eu ainda tive
que ficar um pouquinho de repouso no Ano Novo porque eu tive um pouquinho
de contração. Aí eu tomei injeção, tal, tornei remédio pra aliviar as cólicas, mas
fiquei de repouso, passou foi questão de uma semana, entre o Natal e o Ano Novo.
E, tudo bem, continuei bem, tal. Aí quando foi, eu cheguei na vigésima quinta
semana de gestação, quando eu tava na vigésima quinta semana, mantendo
repouso, tudo, por coincidência não estava em casa, eu tinha ido pra minha mãe,
eu tinha mandado detetizar aqui o apartamento, eu saí do apartamento eu fui pra

minha mãe. Eu fiquei o dia inteiro na minha mãe, bordando, eu tava assim,
normal, super tranqüila, tal, fiquei bordando um quadrinho, que eu tava fazendo
pra eles, tal, dormi, quando foi seis horas da manhã, dia vinte e sete de tevereiro
de noventa e sete, eu acordei com um líquido escorrendo, eu senti, já veio na
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minha cabeça que era a bolsa, que tinha rompido. Aí gritei a minha mãe, pra

chamar, aí ligamos pra médica, ela mandou levar correndo para o consultório, eu
passei no consultório dela, ela viu realmente o que era, ficou muito preocupada.

Aí internou, aí fiquei cinco dias internada, era bolsa, daí fizemos ultra-som, por

que a bolsa tinha, no firo ... a placenta fundiu, depois eu conversei com o Dr. e ele
falou que isso é normaL o espaço é pequeno e funde mesmo, só que a bolsa era,
cada um tinha a sua bolsa, eram dois embriões diferentes, e a bolsa do Felipe, no

caso, que rompeu. Aí eu fiquei no hospital durante cinco dias. Eu já tava com o
quarto pronto, eu já tava com tudo comprado. Porque como eu sabia que ia ter que
começar a fàzer mais repouso, então eu já providenciei tudo, enquanto eu tava
aguentando, tal. Eu tinha descoberto no quarto, no final do quarto, comecinho do
quinto mês, começo de janeiro, descobri que era uma menina, um casalzinho.
Então eu fui comprei tudo mais ou meno!:!,, eu só não tinha comprado muita roupa,
mais assim. enxoval tipo, roupa de cama, essas coisas já tinha bastante, já tava
tudo arrumado. Tinham feito um chá de fralda pra mim no dia trinta de janeiro,
que eu ganhei mais de duas mil fraldas. (... ) Então, eu tava com tudo isso já
arrumado, tal. Tinham chegado os berços, a poltrona, tava tudo mais ou menos já,
só faltava organizar o quarto, tava tudo já chegando, tal, pra organizar, já tinha
pintado, coloquei faixinha no quarto, aquela coisa toda.

Aí dia vinte e sete

fo~

no dia três para o dia

aconteceu isso, fiquei no hospital cinco dias. Aí quando

quatro, na segunda pra terça-feira eu entrei em trabalho de parto, que até então
rompeu a bolsa mas eu consegui ficar mantendo, nesses cinco dias eles deram
remédio pra maturar o pulmãozinho, corticóide e acho que deram remédio pra
tentar segurar pra não entrar em contração, tal, mas não teve jeito, eu entrei em
trabalho de parto terça, de segunda pra terça- feira, que era do dia três pro dia
quatro. Aí às seis horas da manhã eu fui pra mesa de cirurgia, tive que fazer
cesárea, ele realmente já tava bem encaixado pra nascer, já tinha até um pouco de
dilatação, mas ela tava totalmente íntegra, a bolsa dela certinha. Quando eles
tiraram, eu lembro, que fui cesárea, quando eles tiraram eu lembro, eles falaram,
nossa mas ela é muito pequenininha, tal, bem assim ... des tiraram, eu não
cheguei a ver, na hora do parto porque eles têm que correr pra por no
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respiradouro, pra poder, tentar salvar. Foram dois pediatras neonatologistas, que
cuidam de crianças prematuras. Aí eles foram pra UTI. Aí foi um sufoco, tal, mas

ao mesmo tempo

bo~

nasceram, estão vivos lá, quem sabe, você sempre tem

aquela esperança. A minha médica ginecologista teve uma criança de seis meses e

sobreviveu, hoje ela é viva, bem, vive bem. Então, sabe? Você tem aquele
modelo, fala bom, todo mundo me contava casos de pessoas com, de crianças,
pessoas que tiveram crianças de seis meses, ah hoje o meu filho tá bom, todo

mundo tinha uma história boa pra contar, sabe? Por incrível que pareça as
histórias eram sempre boas, ninguém contava história ruim. Bom, aí ficamos,
bom, nesse mesmo dia, no dia quatro, seis horas da tarde a ... menina morreu. Ela

era muito prematura, ela não tava preparada realmente pra nascer, né? Ela não
tinha sofrido, esses dias que eu fiquei internada, ela não tinha sofrido como o
Felipe, então, depois eu fiquei sabendo disso que matura, né? a criança vai
amadurecendo e tal, e ela não tinha passado por esse sofrimento, ela tava
normalzinha e ele não, ele sobreviveu até o dia quinze de fevereiro, quinze de
março, sobreviveu onze dias. Aí ele ficou na UTI, eu saí do hospital numa quintafeira, daquela mesma semana. Aí eu fiquei naquela vida de ir pro hospital três
vezes por semana. E lá na (maternidade) eles são muito bons, não tenho queixa,
excelente, têm médicos muito bons, dão a maior assistência pra gente, tem
psicólogo que conversa com a gente, sabe?, quantas vezes você quiser, uma vez,
sabe? Tem lá, você vai, você consulta com ela e ela te dá apoio. E a gente fica
assim, eles não dão grandes esperanças, eles não te iludem. A gente tinha ... pIena
consciência do que poderia acontecer. Sabia inclusive por eu ter um monte de
amigos médico, sabe? A gente tinha aquele pé no chão, mas ao mesmo tempo
você tem esperança. Aí no começo ele tava indo bem, já tava evoluindo, tavam
conseguindo diminuir o respiradouro dele, sabe? Ai ele ficou assim, acho que
questão de uma semana. Eu lembro direitinho, na terça-feira, depois que ele
nasceu, uma semana depois eu tinha ido tirar os pontos na médica, meu marido
me levou, me deixou aqui em casa. Ele chegou na firma, eu tinha, a hora que eu
subi tinha um recado da (maternidade) e a gente tinha visita três vezes por semana
no hospital. Então era ... acho que umas onze horas da manhã, e duas horas da
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tarde e oito horas da noite. A gente tinha que tá nesses três horários, tinha um
espaço de tempo pra ficar um pouquinho lá. Eu cheguei em casa umas dez horas
da manhã e tinha um recado da (maternidade), que era pra mim entrar em contato,

eu até gelei. Falei: bom, aconteceu alguma coisa com o Felipe, porque fora do
horário. Aí eu não tive coragem de ligar, liguei pro meu marido, ele ligou no
hospital aí ficamos sabendo que ele tinha piorado que ele tinha tido um monte de
complicação e era assim, às vezes ele tava super bem, num dia, no dia seguinte ele

teve, sabe? Foi desse jeito. Bom, aí corremos pro hospital, ele passou aqui, me
pegou a gente foi pro hospital Aí já fui, eu já fui naquele dia achando que ele

tinha morrido e que eles não queriam me falar. Falei: no dia da Bruna, eu lembro
direitinho, o médico chegou no quarto eram seis horas da tarde, ele chegou e
falou: olha, a Bruna não está bem, a gente acha que ela não vai resistir, ela tá
muito mal, ela é muito pequinininha, prematura, muito fraquinha, tal, não sei o
quê, não sei o que lá Aí aquilo eu já senti que ela tava realmente morrendo, tal. Aí
dez minutos depois ele veio, falou que ela, quer dizer, eu acho que até ela já tinha
até falecido, eles não quiseram chegar e falar, ó morreu, sabe? Eu achei que eles
deram urna preparada,

al~

daí a pouco vieram, ó ela não aguentou realmente, tal.

Então, quando eu fui chamada nessa terça-feira por causa do Felipe, eu achei até
que já era por isso, né? Aí nós chegamos fomos ver, realmente a gente, porque até
então, ele é assim, todo mundo falava muito bem dele na ... porque é super
engraçado, elas dão nome, elas falam: ó ele fez arte hoje, hoje não sei o que. É
super engraçado, eles levam. eles tentam levar no melhor astral possivel. E ele era
super ativo, sabe? Ele se mexia, a gente pegava ele agarrava o dedinho, porque
ele é minúsculo, né? Então a mãozinha dele, o dedo da gente assim era uma coisa
enorme, ele punha, segurava o dedinho da gente, assim, ele era super, né? Aí
quando a gente foi nesse dia, realmente ele tava meio abatido. Daí tinham pego a
veia dele, pegou uma veia pra poder por soro, porque ele tinha um probleminha
renal, um probleminha de coração, então tinha tido um monte de coisa. Tiveram
que aumentar o respiradouro que já tava quase tirando. Bom, então ele tava super
abatidinho e tal. Aí a gente abateu pra cararnba, foi nesse dia assim que eu tive
mais, eu lembro direitinho, que eu saí de lá com o meu marido, a gente passou na
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igreja, a gente não é assim, a gente acredita em Deus, mas a gente não é católico
fervoroso, mas nessa hora tudo vale, né? A gente pra ficar talvez um pouco mais

próximo de Deus, a gente passou na igreja e pediu pra que ocorresse o melhor
possível com ele, pra que não, se ele tivesse que sobreviver, que sobrevivesse
bem, não ficar sofrendo, é isso que a gente queria. Aí deu dois dias, nesse dia
inclusive, as médicas deixaram bem claro pra gente que tava bem feia a situação
dele. Deu dois dias, quinta-feira ele resistindo e dando wn grauzinho de melhora,
sabe? Aí as médicas chegaram e falaram: gente vocês não podem desistir não, ele
tá lutando, ele tá persistindo, tal, não sei o quê. E foi indo, né? A gente tentando ...
achando, bom, ele tá resistindo a gente também não pode, né? E assim foi até o
final. Aí no dia que ele faleceu. ele faleceu, eu, eu, eu lembro mais ou menos
assim, o dia exatamente por causa do, não lembro o dia do mês, mas assim, eu
lembro eu acho que era entre quatorze e quinze, dia quatorze, dia quinze, não sei,
mas foi alguma coisa assim. Foi numa sexta-feira a noite que ele faleceu. Na
quinta-feira ele tava melhor, tudo, inclusive a gente pensava, se ele tivesse melhor
daí um mês, tal, tentar transferir, a gente tinha conseguido vaga pra ele na ... UTI
do hospital das Clúricas, através de amigos, porque a gente não ia ter condições de
pagar a UTI na (maternidade) após os dez dias, é pra lá de mil reais, então ia ter,
a gente ia ter que parar tudo a vida da gente pra poder pagar isso. Tudo bem, a
gente faria isso o máximo que pudesse, mas se pudesse, assim que ele tivesse
bem, a gente ia transferi-lo e lá é tão bom ou melhor que a (maternidade). A gente
tinha informações super boas, através de um amigo, tal, e já tinha até uma vaga
reservadinha pra ele lá. Então a gente tava, a gente conversou isso na quinta-feira,
ah, se ele realmente melhorar a gente vai transferir ele daqui um mês, daqui

quinze dias, dependendo do estado, tal. Aí na sexta-feira a gente foi vê-lo de
manhã, ele tava bem, tava nonnal. Foi até engraçado, na quinta-feira à tarde, à
noite ele não quis, ele ficava prendendo, prendia o meu dedo e não queria que eu
saísse, era engraçado, que o médico falava assim, o médico que tava de plantão na
quinta à noite, ele falava: olha, eu acho que você vai ter que por uma cama aqui,
vai ter que ficar de plantão. Aí a gente ficou ali um pouquinho, tal. depois saímos.
Só que na sexta-feira de manhã a gente

fo~

fisicamente a gente olhando parecia

233

que ele tava tudo bem, segundo os médicos tava tudo bem, tal. Mas a gente achou
ele com o ar mais triste, sabe? Um negócio assim, ele não se mexia tanto, ele não

era tão ativo, como ele era normalmente. Mas até aí a gente falou: a gente tá
encucado. Então tudo bem. Aí na visita da tarde ele tinha tido uma piora, aí as
médicas chegaram e falaram: ó, realmente ele piorou, ele tava com um monte de
complicação, tinham feito mais uma bateria de exame, aquela coisa toda, tal. Ele
tinha piorado mesmo. Ai, à noite, antes da gente ir na visita, a gente tava assim,

com aquela dor no coração de ir e de ver ele pior. Aí a gente ligou, porque a gente
tava com medo e ao mesmo tempo achando que, bom, mas também a gente não
pode abandonar. Aí a gente ligou, um pouquinho antes, no horário da visita, pra

uma amiga minha, que essa inclusive deu a maior força, entrou comigo até no dia

da cesariana, ela ficou lá do meu lado, ela é médica também, ela ficou lá junto
comigo, sabe? Ela deu muita força. Tanto ela como o marido, né? E a gente ligou
pra ela e falou: dá uma ligadinha lá, vê como é que ele tá, porque a gente tá com
medo de ir lá, ele tava muito ruim. Ela também acompanhou tudo com a gente o
tempo todo. Aí enquanto ela ligou, o hospital ligou e falou pra gente, e falou que
ele tinha falecido. Ele faleceu no horário da visita na sexta-feira. Então foi até
bom a gente não ter ido, pra ver ele morrer. Pelo menos não ficou com aquela
imagem tão ruim. Aí ele faleceu reahnente, aí os amigos da gente providenciaram
tudo pra gente, tal. E a gente enterrou ele na sexta-feira de manhã. no sábado de

manhã. Mas foi uma barra. Eu já tinha leite, eu tava tirando leite. Minha sorte é
que o banco de leite é aqui em frente de casa, então eu comecei a tirar de três em
três horas, porque não tinha quem sugasse, eu não tava dando conta de

arde~

é

super dificil, começou a endurecer, aí eu consegui organizar aqui, tal, meu seio
começou a amolecer, eu já tava numa fase que eu tava conseguindo tirar,
pouquinho, mas tirava normal. Aí eu tive que fazer tudo o contrário, tive que parar
com tudo pra poder diminuir, porque daí não tinha mais o nenê. Aí foi aquela
barra, a gente sabe? A gente sempre assim, inclusive todo mundo sempre falou:
você foi muito forte. Porque eu achava assim, se fosse pra ele viver e sofrer era
pior. Então a gente preferiu que, ir tentando, eu não sou espírita, não sou católica,
mas eu acredito um pouco em espiritismo, tentei me conformar pensando do lado

234

espírita que talvez a missão deles fosse pequena aqui, alguma coisa desse tipo ou

se não fosse, que eles não tavam preparado pra vir agora. Talvez de uma outra
vez, de um outro modo, sabe? Tentei me conformar desse jeito. Aí agora eu estou,

isso já vai fazer um ano agora, em fevereiro, em março, que ele morreu. E ...
depois eu quis mudar tudo a minha vida." (Bruna).

Depois de um ano e quatro meses da primeira tentativa, Bruna
colocou três embriões, que ficaram congelados desde a primeira
tentativa e ficou grávida de um embrião. Atualmente ela está no sexto
mês de gravidez.

A participação masculina
Os depoimentos abaixo testemunham qual é a participação
masculina na RA e fazem aparecer as dimensões que ele ocupa na
reprodução. Ao mesmo tempo mostram que a saúde do homem está
menos exposta do que a da mulher quando usa a RA para resolver a
esterilidade. Os nossos entrevistados relataram apenas o sofrimento
psicológico ao acompanhar as mulheres no sofrimento físico causados
pelos tratamentos.
"Como que você avalia a sua participação na gravidez dela? A gente
sofre junto, quando ela fez todo o tratamento ... tirando o aspecto econômico, que é

um tratamento caro, ela vai tomar injeção, a gente sente ela sofrendo, aquele
monte de injeção, coitada, né? Depois aquela expectativa, será que vai dar certo,
será que não vai? E toda a angústia que ela passa, a gente passa também, pra ver
se engravidou ou não, tirando a dor fisica que ela teve, o resto ... tirando a picada
que ela tomou o resto foi tudo igual, entendeu? O dia que foi lá saber, deu certo ou
não deu, não deu, o choque que ela teve foi igual pra mim, aquilo me dói,
começar tudo de novo, aquele tratamento, aquilo é doloroso e até psicológico, não
vou fazer mais nada, deixar assim mesmo, ... tirando a dor fisica dela, é a mesma
coisa, a frustração de não dar certo, a alegria quando deu certo, ainda o médico
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pegou e falou: eu acho que é dois. Falei: não tem importância, dois de uma vez a
gente já economiza Mas a participação é a mesma coisa." (Norberto) .

Colheita do esperma
A colheita de esperma é estranha, fria, mas não causa dor e
sofrimento como no caso da punção dos óvulos.
"No momento que você teve que colher esperma, o que você sentiu? Uma
coisa meio estranha, porque meio fria. Você entra numa sala, eles te jogam uma
revista na mão (risos) pra você colher os espermatozóides, é frio, é frio, não tem
assim, emoção. Mas, eu acho também, que-é a mesma coisa que ter relação com
uma mulher, e ela falar que tá grávida Você também quando fez aquele ato, você
não queria ter o filho. ( ... )É um coisa fria, ela lá, no dia que colhe o óvulo, colhe

o esperma também, então eu preocupado com ela também tá fazendo lá, ver
quantos óvulos tinha, depois você fica preocupado em ver quantos vão fecundar,
então você não pensa muito nisso, ai que coisa triste, não tem, o objetivo é a
gravidez da mulher." (Norberto).

Na narrativa abaixo Bruna conta como foi a participação do

marido: ele "morre de medo", "tem pavor de tomar injeções, ver
1
'

sangue, ver ela fazer os exames. Na segunda tentativa de PIVETE, ele
não pode acompanhá-la porque estava trabalhando.
"E qual foi a participação do seu companheiro nisso tudo? Olha, da
primeira vez o tempo todo do meu lado. Uma participação super junta ali, ele só

não tomava as injeções comigo, porque não tinha jeito. Ele sofria quando eu
tomava, porque ele não pode nem ver essas coisas, sabe? Ele é, ele morre de medo
de sangue, ele não pode ver sangue. Então, ele era assim, ele tava comigo presente
ali, por exemplo, na hora de colher os embriões ele podia tá, colher os embriões
não, colher os óvulos a, fazer a punção que eles falam, mas ele não fica ele morre
de medo, ele tem pavor. Então, o tempo que ele ... que ele podia, ele tava sempre
junto comigo, nos ultra-som, isso, apesar dele trabalhar fora, a gente tentava
sempre dar um jeito dele tá aqui. Agora, dessa última vez, coitado, deu a maior
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zebra, porque a gente tinha ficado duas semanas fora, em férias. Então ele teve
que ir no dia que eu fui fazer o primeiro ultra-som, ele já teve que ir trabalhar
porque era o primeiro que ele tava trabalhando e no dia seguinte ele foi viajar,

então ele não acompanhou quase nada dessa vez. Até o dia que eu coloquei os
embriões, quarta-feira passada, eu tive que ir com a minha mãe e a minha

cunhada, porque ele tava em São Paulo, e agora eu fazendo no dia oito o exame

ele vai poder ir comigo, senão ele estaria em São Paulo de novo, não ia
acompanhar quase nada, coitado, tudo por telefone.( ... ) depois quando aconteceu
aquilo, ele tava o tempo todo junto comigo. Quando rompeu a bolsa e eu fui pro

hospital, ele tava em São Paulo, ele não tava em Ribeirão, eu tava sozinha aqui, na
minha mãe como eu te falei. Aí quando ligaram pra ele, ele veio correndo, aí ele
chegou ... Aí ele foi me ver no hospital ( ... ) Aí naqueles dias, ele ficou o tempo
todo, ele não viajou pra São Paulo, deram uma parada lá e tal, porque ele até
pensava, não o Felipe tá bem eu vou embora, mas acontecia do Felipe piorar,
então sempre que ele marcava de ir acontecia alguma coisa, então nunca dava
certo. Mas o tempo todo ficou do meu lado, ele ... é uma coisa que ele sempre
falou, ele deixava muito pra mim decidir, ele não me cobra. Porque eu via lá no
Dr., eu cheguei a conversar com uma moça que tem trompas laqueada. Ela tava
desesperada, ela queria, porque queria engravidar. Porque ela falava assim: 'é,
não, eu preciso porque se meu casamento vai por água abaixo', ela falava: 'Meu
marido' ela tinha um filho do primeiro casamento, 'ele quer porque quer ter filho'.
(Bruna).

Como mostramos os procedimentos técnicos para resolver a
esterilidade são sexualmente diferenciados, é sobretudo no corpo
feminino que são efetuados a maioria das técnicas médicas para a
obtenção do bebê e consequentemente os riscos da RA para a saúde
das mulheres é bem maior do que para os homens.
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6.5. ESTERILIZAÇÃO MASCULINA E FEMININA CAUSA DE

ESTERILIDADE

A esterilização humana é uma prática que, por diferentes meios,
suprime na mulher e no homem o poder de transmitir a vida. O
instinto sexual permanece, mas o ato sexual passa a ser, em alguns
casos, somente para o prazer, sem a reprodução, caracterizando uma

modificação na finalidade do encontro sexual, que a princípio,
supostamente, acontecia apenas para a reprodução.
A esterilização aparece na literatura desde 1881, quando o
médico Lundgren, durante uma cesárea, fez a primeira laqueadura. A
partir de 1910, o cirurgião Madlener passou a desenvolver a técnica
com muito sucesso. Em 1889, a vasectomia foi usada em jovens do
Reformatório do Estado de Indiana. A esterilização dos indivíduos foi
praticada nas mais antigas civilizações por razões diversas, dentre eles
eugênicas, racistas, punitivas, e terapêuticas (Mayaud, 1934 e Parreira,
1985).

Stolcke (1991:79) escreve "Em 1907 se introduz no EU a

primeira lei de esterilização compulsória de retardados mentais e
criminais, aplicada também em mulheres negras e mais tarde nas
latinas e hispânicas. O caso mais conhecido a esse respeito é o da

Alemanha nazista que em 1933 estabelece a esterilização genésica
compulsória inspirada na doutrina da higiene racial cujo objetivo era
assegurar a pureza da raça". Somente em 1930, a esterilização
começa a ser utilizada com fins contraceptivos (Parreira, 1985).
Germaine Greer (1987) afirma que nossa geração será lembrada
pela esterilização em massa numa escala sem precedentes. De fato, a
prática de contracepção mais usada no mundo é a esterilização,
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sobretudo feminina (OMS,l992). A esterilização é amplamente
adotada em diversos países desenvolvidos (Canadá, Suiça, Estados
Unidos, Japão etc), como nos outros (México, África, China, Índia
etc) para controle da prole.
Este uso mundial da esterilização, sobretudo feminina, tem sido
possível graças ao aperfeiçoamento de técnicas científicas, fazendo
com que a

intervenção seja rápida e eficaz, porém apresentando

alguns efeitos colaterais. Embora a esterilização seja reversível, essa
reversibilidade só é possível através da técnica de microcirurgia.
Como isso tem um custo elevado e requer uma alta especialidade na
técnica, não está ao alcance da maioria dos indivíduos e portanto seus
efeitos sobre a fecundidade são praticamente irreversíveis. A reversão
da laqueadura somente é possível em mulheres com um mínimo de
dano nas trompas e mesmo dentre essas, a porcentagem de gravidez é
muito pequena.
Além dos evidentes efeitos causados na fecundidade dos
sujeitos, inúmeras pesquisas mostram as seqüelas que a esterilização

causa para a saúde de homens e mulheres, assunto de pouco interesse
dos profissionais de saúde e da sociedade. Efeitos relatados pelas
mulheres: dores pélvicas, obesidade, alterações da libido, da função
ovariana, dismenorréia etc. Molina (1996:154) escreve:

"ao se

agredir a trompa acaba-se agredindo a fUnção ovariana, que por usa
vez produz alterações menstruais que levam a um número maior de
histerectomias (. ..) alterações na função ovariana podem ter
repercussões sistémicas de grande significado para a saúde de
mulheres jovens e saudáveis submetidas a essa técnica cirúrgica.".
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Sobre a vasectomia "A literatura demonstra que existe um fator

auto-imune (produção de anticorpos contra o espermatozóide)
envolvido no mecanismo de atuação da vasectomia. Não é 'só cortar'

o dueto deferente. Não é só uma questão mecânica. O todo acaba
sendo atingido, criando um estado auto-imune, sendo que atualmente
se discute se essas

alterações imunológicas,

causadas pela

vasectomia, possam bloquear anticorpos ou células supressoras
tumorais, explicando assim a associação entre câncer de próstata e

vasectomia." (Molina, 1996).
Outra seqüela da esterilização é o arrependimento, mostrado por
vários pesquisadores (Berquó, 1996; Ferreira, 1993;

Pinott~

1986;

Grubb, 1986). Os motivos relatados pelas mulheres arrependidas são:
morte de filhos, novas uniões maritais, vontade de ter mais filhos e
problemas de saúde.
O uso de contracepção artificial no Brasil é bastante elevado e o
primeiro método contraceptivo utilizado por mulheres, em união é a
esterilização (Bemfam/IRD/86; PNAD/86; PNDS, 1996). A partir da
década de setenta a esterilização feminina começou a ter um aumento
significativo, chegando a triplicar entre os anos 80 e 86 em relação à
década anterior. A PNAD/86 mostra que 29,3% das usuárias de algum
método contraceptivo, entre 15 e 49 anos em união, fizeram a
laqueadura. A PNSDS/96 informa que 75% de homens e mulheres
unidos usam algum método contraceptivo, sendo que 70% dentre eles
usam

métodos

modernos:

40%

esterilização masculina e 21% pílula.

esterilização

feminina,

3%
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Várias pesqmsas mostram a ocorrência da esterilização
feminina associada à cesárea (Ferreira, 1993; Berquó, 1993; Alencar e
Andrade, 1991; PNDS, 1996). O uso da operação cesariana como
forma de parto passou de 3!,6 para 36,4%. Algumas cidades do
Estado de São Paulo apresentam índices de cesáreas superiores a 70%
e no caso de Araraquara, o índice é crescente 2 A esterilização é feita
na grande maioria dos casos, 74%, por ocasião do parto (vaginal ou
cesárea), destas 80% são feitas durante a cesariana. A freqüência de
esterilização na cesárea é maior entre as mulheres mais instruídas,

alcançando 82% entre as mulheres com 12 ou mais anos de estudo.
Até recentemente o Código Penal (artigo 129) brasileiro previa
como crime de lesão corporal as cirurgias de ligadura de trompas e a
vasectomia, exceto em circunstâncias excepcionais, por exemplo,
condições de saúde que ameaçam a vida da mulher. O Código de Ética
Médica (artigo 43) veda ao médico "praticar atos médicos
desnecessários ou proibidos pela legislação". Entretanto, esses dois
dispositivos não impediram a realização da vasectornia em poucos

homens e da cesárea associada a ligadura de trompas em muitas
mulheres. Depois de um longo período na ilegalidade e na promoção
"pague uma e leve duas'', finalmente a operação cesariana juntamente

com a esterilização foram regulamentadas. Desde I 0/11197, de acordo
com a portaria n° 144, a esterilização masculina e feminina pode ser
feita pelo SUS, em homens e mulheres com mais de 25 anos ou pelo
menos com dois filhos( as) vivos, ficando proibido a laqueadura
2

Segtu1do a Fundação SEADE, 1992, Araraquara foi a terceira cidade brasileira a apresentar o

maior índice de operação cesariana: 73%, só perdendo para Catanduva e São José do Rio Preto,
78% e 75% respectivamente. Em estudo feito em 1997, numa série de dez anos (1988-1997) sobre
a taxa de cesariana em Araraquara, o índice médio foi de 74%. (Ferreira, 1997).

241

durante o parto. Em 29 de maw de 1998, o governo estabeleceu
normas (portaria n' 2.816) para diminuir a taxa de cesariana no país.
A idade mediana para a esterilização diminuiu de 3 I ,4 anos em
1986 para 28,9 para 1996. Devemos ressaltar que 21% das mulheres
recorreram à esterilização com menos de 25 anos, portanto mulheres
jovens ainda cessam definitivamente a sua fertilidade. Quanto ao
número de fllhos: 6% das mulheres em união, com apenas um fllho
estão esterilizadas e 43% com dois fllho(a)s. Esses números mostram
uma forte tendência pela família de dois fllho(a)s (PNDS 1996). No
caso delas desejarem aumentar a família, os únicos recursos
oferecidos pela medicina são a reversão da esterilização e a RA, com
poucas chances de uma nova gravidez.
A necessidade de controlar a prole, por diversos motivos, leva
os indivíduos a usarem a esterilização voluntária -

laqueadura ou

vasectomia, impossibilitando-os de gerar crianças espontaneamente e
causando o que foi denominado por Athéa (1990) de esterilidade
social.
A esterilidade social gera uma situação peculiar no país: cna
uma demanda pelaRA. Fato que não é novidade, pois o primeiro bebê
FIVETE brasileiro é fllha de uma mulher esterilizada, e como seqüela
da intervenção teve uma infecção nas trompas e foi obrigada a extraílas (Globo Ciência, abril de 1995:26). Em 1987, Donadio (apud Silva,
1991:1) relata: "Mulheres esterilizadas,

com ou sem prévio

consentimento e desejosas de uma nova gravidez, têm composto cerca

de 15 a 25% da clientela de alguns ambulatórios de infertilidade." .
Para os homens, também a esterilização abre as portas para o uso da
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reprodução assistida. Nos EUA, os bancos de esperma foram criados
com a principal objetivo de conservar esperma de homens que
desejam fazer a vasectomia.
Parece que a operação cesanana abre a porta para a
incorporação das tecnologias cirúrgicas na

vida reprodutiva das

mulheres: para as mulheres que fizeram muitas cesáreas, recomendase a laqueadura, pois novas gravidezes colocam em risco sua vida; por
outro lado para se obter a laqueadura faz-se a cesariana. Para as
mulheres esterilizadas que desejam novos filhos indica-se a reversão
da laqueadura, e caso esse procedimento não tenha êxito, recomendase aRA.
O paradoxo é que a mesma sociedade,

para controlar a

fertilidade dos indivíduos, impõe a castração de muitas mulheres de
baixa renda, impedindo-as de terem os filhos desejados ou não; em
outro momento oferece a RA através de hospitais públicos, algumas
vezes aumentando sua prole de forma não desejada3 ; além de oferecer
a possibilidade, para mulheres com alto poder aquisitivo, de ter 2, 3,
4 crianças ao mesmo tempo através da técnicas deRA.
A fertilidade feminina deveria durar por um período mais longo
da vida das mulheres, porque, em geraL aumentou-se a esperança
média de vida feminina (Berlinguer,

1993:162); as mulheres

menstruam mais cedo (Pinto: 1986:55-82) e a menopausa chega mais
tarde. Porém, o período em que as mulheres têm filho(a)s tomou-se

3

Por exemplo, no caso de uma mulher laqueada, após dois filhos( as) no primeiro casamento, que

recorrer aRA no segundo casamento e tiver mais três crianças, sua prole será de cinco filho(a)s.

Para aumentar as chances de êxito na FIVETE recomenda-se a implantação de até quatro embriões
no Brasil, e se os quatro embriões nidificarem não é possível realizar a redução embrionária.
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uma parte muito reduzida de suas vidas. Na realidade a fertilidade
diminuiu drasticamente, e a esterilidade é tão almejada quando a
fertilidade, após ter os filhos desejados. Podemos citar como exemplo,
o caso de Isabela: sua fertilidade estava comprometida e por isso não
podia engravidar espontaneamente, recorreu a FIVETE para ter um
filho, teve mais um espontaneamente e fez laqueadura para encerrar a
prole. Portanto, precisou da fertilidade somente para ter os filhos,
assim que os teve, optou pela esterilidade definitiva.
As mulheres e os homens que se submetem à esterilização,
separam-se e casam-se novamente, têm poucas chances de ter mais

filho(a)s. Essa nova família será constituída apenas pelo casal, ou pelo
casal e filhos não biológicos (no caso de se optar pela adoção), ou
ainda, pelo casal e filhos obtidos com as novas tecnologias
reprodutivas.
O uso da esterilização é sexualmente diferenciado: são as
mulheres que suportam praticamente sozinhas o controle da prole.
Como mostramos no capítulo três, a esterilidade primária sempre foi
atribuída às mulheres, e também, no Brasil, a esterilidade social é uma
condição feminina.

Perfil do(a)s entrevistado(a)s esterilizado(a)s

Como uma de nossas hipóteses é que o uso da esterilização
voluntária -

laqueadura e vasectomia -

como prática de

contracepção causam a esterilidade social, que por sua vez cria uma
demanda pela RA, procuramos pelos homens e mulheres esterilizados
e tivemos facilidade em encontrá-los. Nos dois meses que colhemos
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os depoimentos no HC, todas

às terças-feiras,

encontramos

prontuários de pessoas esterilizadas, cujos motivos variavam entre
saber qual a possibilidade de ter crianças novamente, procura pela
reversão da laqueadura ou vasectomia, estar fazendo IA ou FIVETE
etc.

Dentre eles, entrevistamos quatro pessoas esterilizadas: 3

mulheres e dois homens; quatro no HC e uma por indicação:

1. CRISTINA

Atualmente está com 29 anos, primeiro grau incompleto, exerce
a atividade de manicure, sua renda individual é de R$ 400,00 mensais
e a renda familiar é de R$ !.200,00 mensais. Casou-se pela primeira
vez aos 18 anos, perdeu uma gestação e teve três filho(a)s; o primeiro
nasceu de parto normal e os outros dois nasceram de cesárea. Na
última cesárea fez também a laqueadura, aos 24 anos. Aos 25 anos
desfez o primeiro casamentq~ __y_oltou-a-se--casar -conf um--compa~ro

semfilho(~)s,qúé ctê;eja ;~-lo(a)s. Es~á freqüentando o HC para f~zit\
Jt-reversão da laqueadura. O mando nao parttctpava da contracepçao e

/

/

sempre a infectava porque tinha outras mulheres, o que a

.

\

I,

impossibilitou de usar o DIU e decidir pela laqueadura. O ex-marido

'1

I

i

não dá pensão para os três filho(a)s, não cuida das crianças, mora em
outro estado. É o novo marido que deseja ter um bebê, a alternativa
para Isabela é a reversão da laqueadura, se não der certo, a RA.

/

Angélica apresenta uma situação singular. No nascimento de
sua terceira filha, aos 26 anos, sua mãe pagou para o médico fazer a

'

;'
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laqueadura, mesmo contra a vontade dela. Sua nova condição era, para
ela, extremamente inaceitável, então cinco meses após a laqueadura,

ela fez a reversão. Desde esse momento, há dois anos, Angélica vem
tentando engravidar, como isso não ocorre, está no HC em busca da
RA.

No momento da entrevista estava com 29 anos, terceiro grau
completo, exercia a atividade de funcionária pública, com renda
individual de R$ 560,00 e familiar de R$ 2.600,00. Aos 16 anos se
casou pela primeira vez, grávida de quatro meses e teve uma filha,
hoje com 11 anos e vivendo com os avós matemos, de parto vaginal.
Separou-se e voltou a se casar com um homem sem filho(a)s, teve
mais duas filhas por cesárea.

3. CARLOS

Está com 40 anos, pnmetro grau completo, é polícia militar,
com renda individual de R$ 1.050,00 e familiar de R$ 1.300,00
mensais. O primeiro casamento ocorreu aos 22 anos e teve dois filhos.

Nunca usou métodos contraceptivos: a mulher não podia e ele "nunca
usou camisinha,

nem na zona"; fez opção pela vasectomia aos 28

anos. Após a separação, os filhos ficaram com a mulher, quando ele se
casou pela segunda vez, trouxe os filhos para morar com ele e a nova
companheira, mas não deu certo; voltaram para a mãe, que mora em
outro estado, razão pela qual ele encontra com os filhos poucas vezes.
No segundo casamento, com uma companheira sem filho(a)s, veio ao
HC para fazer a reversão.
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4. VITOR

Entrevistamos Vitor no Hospital das Clínicas. Na terça-feira que
selecionamos seu prontuário, chegamos por volta das 8h30 no
hospital, após olhar atentamente os 12 prontuários masculinos
agendados para a consulta, escolhemos dois pertencentes a homens
esterilizados. O primeiro não aceitou dar o depoimento, pois precisava
voltar logo para o trabalho e preferiu agendar a entrevista para a
semana seguinte. Em seguida chamamos Vitor e ele concedeu a
entrevista. Ele estava sozinho, sem a companheira, situação curiosa,
pois em geral os homens vêm acompanhados. A consulta tinha como
finalidade

fazer

exames

para

verificar

o

estado

de

seus

espermatozóides após a reversão da vasectomia. Ele se mostra
confiante com a possibilidade de voltar a ser pai novamente, esperança
depositada nos avanços das tecnologias médicas.
Atualmente Vitor está com 44 anos, exerce a profissão de
publicitário, com renda individual mensal é R$ 2.500,00. Está casado
há dois anos com uma companheira sem filho(a)s, que trabalha como
secretária, com renda individual de R$ 600,00, portanto sua renda
familiar é de R$ 3.100,00 mensais.
Vitor casou-se pela primeira vez aos 22 anos, logo em seguida
teve seu primeiro filho. No período de cinco anos depois do
nascimento do primeiro filho e após duas gestações interrompidas
naturalmente, sua segunda filha nasceu. Depois de usar vários
métodos: tabelinha, coito interrompido e camisinha, fez a vasetomia
com 30 anos.

Separou-se após 12 anos de casamento; os

filhos

ficaram com a mãe, morando fora de Ribeirão Preto. Atualmente, o
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primogênito tem 20 anos e está fazando faculdade e a caçula tem 15
anos, ele os visita de 15 em 15 dias.
Depois de um período sozinho, encontrou uma mulher solteira e
sem filhos e casaram-se, ele com 42 anos e ela com 32. Nesse novo
casamento o desejo de ter novos filho(a)s aflorou e assim ele voltou ao
hospital para fazer a resersão da vasectomia. Há um ano e meio ele e
sua companheira esperam pela gravidez.
Vitor representa alguns poucos homens brasileiros que estão
nesta mesma situação, usaram a vasectomia como forma de controle
da prole e agora,

em novo relacionamento com companheira sem

filho(a)s, o único recurso é a reversão da vasectomia e a RA com
pouquíssimas chances de êxito. Foi examentamente este o motivo que
nos fez selecionar o seu prontuário para fazer a entrevista.

"Eu, como adoro criança, adoro essa vida, eu acho que a criança
é a vida"
"eu tomei a decisão de fazer a vasectomia"
Bom, tudo começou .. eu casei muito cedo ... eu casei com vinte e dois para
vinte e três anos, casei apaixonado, como vou dizer, e logo em seguida ao nosso
casamento é ... fui gerado um filho e durante ... após essa geração, minha esposa

tinha problema de abortar no segundo mês, ela teria que fazer um tratamento, mas
como nós tínhamos um filho, a gente deixou é ... o tempo correr, porém com
alguns cuidados com ela, em relação a não engravidar, para não abortar, como se
diz. Nós estávamos satisfeitos com o primeiro filho, então nós deixamos um
pouco o tempo correr. E esse tempo correu, apesar de todos os cuidados com ela,
que eu também tinha muito cuidado coro ela, depois de cinco anos veio ... ela
engravidou novamente. Nós achamos importante um segundo filho, para não ficar
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só com um filho. Na época, a gente fez com o ma10r cuidado, com o mator
tratamento, ela que engravidou, a gravidez dela foi maravilhosa, enfim, após esse
segundo filho que durou esse relacionamento cinco, seis anos, nós decidimos que

um dos dois teria que fazer, tomar alguma atitude. Como naquela época eu estava
satisfeito com dois filhos, que inclusive era um casal, seria o ideal, hoje, no Brasil,

enfim, cuidados, que você daria toda a educação, teria todas as condições
fmanceiras para os teus filhos, reahnente nós gostaríamos de ter e tivemos, então
estava solucionado. Aí eu conversei com o médico, e eu tomei a decisão de fazer a

vasectomia, para poupá-la, porque nunca a gente sabe o dia do amanhã, me parece

que era premunição, alguma coisa que falava, que não era com ela que ia
continuar à minha vida, e dar seqüência à minha vida. E parece brincadeira,
depois de quatro ou cinco anos, entre idas e vindas, entre situações favoráveis e
desfavoráveis, eu ... nós chegamos a separar. Não deu certo, realmente o nosso
relacionamento, apesar de até hoje eu a respeito demais, nós temos um
relacionamento muito bom, um relacionamento de amizade, inclusive ela... tem o
seu caminho, ela tem a sua vida e eu fiquei com a minha vida. Nessa época que
nós separamos eu mudei de cidade, para justamente ... deixar bem claro que era
poupar tanto eu quanto ela, em relação à alguns sentimentos que no passado foram
muito fortes e nós decidimos parar esse relacionamento. E apesar de tá com uma
grande amizade, é o que a gente tem hoje, uma grande amizade. Tanto os meus
filhos me amam demais e eu os amo demais, nunca deixei faltar nada para eles. E
durante esse período da separação e o posterior casamento durou em tomo de sete
anos. Durante sete anos eu me relacionei, tive "'n" namoradas, eu entendi a vida,
que a vida é assim mesmo, quer dizer, com o maior cuidado, sempre tendo a
maior atenção com os meus filhos, nunca deixei faltar nada para eles, inclusive
pensão, inclusive assistência médica, tudo que eles precisavam eu estava sempre
ali com eles, nesse sentido, quer dizer, a minha parte de pai, o maior carinho, o
maior amor, que eu sempre dei a eles até hoje.

"eu voltei à mesa de operação para fazer essa cirurgia e tentar a reversão da
vasectomia."
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E há quatro anos atrás, três, quatro anos atrás eu conheci uma pessoa, eu
namorei essa pessoa, vim a me apaixonar muito por essa pessoa, gostar muito
dessa pessoa. E essa pessoa é urna pessoa solteira, uma pessoa cheia de vida, ela
tem dez anos menos do que eu. ( ... )e se Deus nos pôs nesse mundo foi porque a

gente merece estar aqui nesse mundo e aí eu resolvi, é, ser pai novamente.
Primeiro, porque eu amo demais a minha esposa atual, eu tenho o maior carinho

por ela, adoro criança, adoro mesmo e, resolvi com ela que eu voltaria a fazer
novamente urna reversão, com a possibilidade de conversar com os médicos e ver

a probabilidade, porque a vasectomia eu fiz há dez anos atrás e depois de dez anos
voltaria novamente a fazer a reversão. Quando eu procurei os médicos, e havia
viabilidade de fazer essa operação, onde essa operação poderia ter cem por cento
de acerto, cinqüenta, quarenta, trinta ou zero, devido ao risco de você poder
realmente gerar novos filhos. E realmente em março agora, desse ano de 97, com
a equipe do doutor J, no HC eu voltei à mesa de operação para fazer essa cirurgia
e tentar a reversão da vasectornia. E foi um sucesso, porque a competência dessa
equipe eu não discuto, ela é muito conhecida, eu tive uma credibilidade, porque
isso é credibilidade, isso você tem que fazer confiante, acho que Deus foi
maravilhoso comigo e me deu a oportunidade novamente de ficar fértil e poder
gerar, no futuro novos filhos. Então hoje eu estou num acompanhamento de um
corpo médico, eu estou vindo ao HC, fazendo, tirando os espermogramas
necessários, e acompanhando, sei que isso não é da noite para o dia que acontece,
realmente, ficou parado dez anos, agora volta, não é da noite para dia, como a
gente corre o risco também de você engravidar a sua esposa, né? Então, nós
estamos acompanhando, estamos tendo um quadro evolutivo, porém, a coisa mais
importante é que eu sou fértil, isso é muito importante. ( ... ) Mas eu estou muito
feliz, eu realmente, eu psicologicamente, quando eu ... parei de ser fértil, quando
eu tive que tornar essa decisão, eu tomei uma decisão muito cabeça, muito pé no
chão, eu não me arrependo de nada, eu fiz uma coisa naquele momento que eu
achei que era o melhor negócio do mundo, eu não queria, fui poupar minha

ex~

esposa de qualquer problemas futuros, durante esse pós, essa pós operação, isso há
dez anos atrás, eu tive uma evolução psicológica muito boa, pelo contrário, eu
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fiquei bem para caramba, porque, sabe? Tirou um pouco ... aquele detalhe de você
falar: puxa, não sou mais homem. Pelo contrário, acho que o homem ele é homem
a partir do momento das suas atitudes e não porque ele faz ou deixa de fàzer. Se
você é um bom pai, se você gosta da sua família, o mais importante é você

evoluir, gradativamente, diante disso. E não ser aquele macho, porque você fez
uma vasectomia você não é mais, pelo contrário, eu continuei no mesmo

pensamento, na mesma decisão, na mesma definição da minha vida. Não mudou,
olha não mudou nada, pelo contrário, apenas acho que fortaleceu e eu como
homem em relação a urna atitude que eu tomei porque eu quis, eu decidi, não foi

por nada, psicologicamente, pelo contrário, acho que até cresci nesse sentido. E se
eu tomei novamente essa decisão foi realmente por amor, foi realmente porque eu
adoro crianças, porque eu ... eu constitui uma nova fanúlia, e essa familia eu quero
ver crescer, quero ver evoluir e eu estou melhor ainda do que você imagina.
( ... )Se você quer saber como é que eu estou antes e como é que eu fiquei agora,
pelo contrário, eu agora, a coisa que eu mais quero no mundo é ter um filho, sabe?
De poder novamente, Deus me deu essa oportunidade, como eu disse a você, eu

fui para uma mesa de operação, eu fui realmente apreensivo, porque eu não sabia
se aquela operação daria certo ou não, mas eu tinha certeza que daria, eu sou uma
pessoa que eu tenho muita certeza, eu sempre digo, eu não acho, eu creio, sabe?
Isso é cabeça, sabe? E se amanhã eu tiver que interromper novamente, se eu tiver
que tornar uma decisão em prol da minha esposa, ou de que eu acreditar que
amanhã eu não posso mais ser pai por "n" motivos, com certeza absoluta estarei
procurando novamente, eu acho, eu vivo de momentos da vida e procuro vivê-los
dignamente, diante do que a vida nos impõe, é isso que eu penso, sabe? Então, eu
era feliz antes? Era, muito feliz. Eu fui feliz depois? Fui, fui mesmo, eu estou
sendo honesto com você, sabe? Tirou aquela responsabilidade, aquele, sabe? Você
fala: não, agora graças a Deus, eu tenho um casal de filhos, tal, mas a vida me
impôs uma situação, conhecer uma detenninada pessoa, onde eu viesse a gostar
muito dessa pessoa, apaixonar, amar e casar. E essa pessoa junto comigo. Como
eu adoro criança! Puxa vida! Meu Deus do céu! Tem tantos pais aí que detestam
criança, eu já adoro, se eu tivesse condições eu não teria um, eu teria dois, três,
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quatro, eu teria mesmo, sabe? Porque eu acho que a coisa mais bonita do mundo é
a vida, e a vida é feita por pessoas, por seres humanos. Então, é isso que é a coisa
mais importante, por isso que eu tomei essa iniciativa de voltar novamente, de ser

pai e estou torcendo barbaridade para que isso aconteça o mais rápido possível, só
que a vida também ensina, são degraus, não é da noite para o dia que você faz
uma coisa, tudo depende do nosso Deus maior, dele dizer pode ser ou pode não
ser.

"Quando ela estava na época fértil, nós procurávamos evitar, um
relacionamento"
Agora eu quero saber algumas coisas mais específicas, por exemplo, que

tipo de contracepção você usou no período que você estava casado com a
primeira... mulher? Com a minha ex-esposa? Isso. A gente, por incrível que

pareça, ainda dizem que a tabelinha é tudo, você procura evitar, e quando mesmo
que você está naquele auge, que você reahnente tá naquela complexidade
maravilhosa, ainda a gente tem tanta cabeça, que na hora de fazer você tira, você
não deixa o teu ... esperma ou coisa parecida, tal. Então, nós trabalhávamos,
desculpa a expressão, mas era mais ou menos isso. Quando ela estava na época
fértil, nós procurávamos evitar, um relacionamento. E quando ela não estava nós
transávamos normalmente, e esse era o ponto, após eu ter feito a vasectomia, isso

aí já deixou de existir, porque não teria o porquê. ( ... )E a camisinha, você mmca
usou? Usei, usei sim. Principalmente quando, quando a gente, é engraçado ..

porque a gente sempre foi único, sempre o relacionamento com ela eu nunca a
traí, nesse sentido. E quando ela ... a gente tem uma situação que é engraçada, por
exemplo, você usa camisinha, logo após ela tinha abortado, eu falei: 'eu vou
começar a usar a camisinha'. Que aí via aqueles negócios, mas tem dia que não
tem condições, é tua esposa, você tá ali, você tá no envolvimento, você tá tendo
um bom relacionamento com ela e você esquece, não tem essa, espera aí que eu
vou pegar, tem horas que ... existe um envolvimento tão forte entre um casal que
se gosta, que não tem, não adianta, você vai, quando você vê, você já gozou, você

já teve aquele momento maravilhoso, aí é ... puta! vamos botar? agora já foi, não
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tem, vai botar na segunda? aí já vai de uma vez, já é tudo a mesma coisa. Mas a
gente tinha, quando após essa interrupção que ela tinha... a gente usava mais em
função de cabeça, mas depois ela... não, nós estamos na tabelinha, aquele negócio
todo (incompreensível) porque na época fértil ou o coito era interrompido ou eu
usava camisinha, a coisa era por aí. Ah, e durante esses três ou quatro anos foi

feito dessa forma. E ela nunca usou outro tipo de ... Não, não. Ela nunca usou. ela
sempre recusava e a gente sempre ... nosso ato era dessa forma.

"com ela nunca usei (camisinha)"
E depois que você fez a vasectomia, você usava camisinha com as nova:s·
namoradas? Sempre usei. Sempre em função de que saúde é tudo e a gente tem
que realmente se prevenir. Eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa, cuido
muito da minha saúde, graças a Deus eu ainda hoje eu jogo bola, nado, eu pratico
esportes, mas sempre com o cuidado de usar camisinha, porque a gente não sabe,
independente de qualquer coisa, porque hoje a AIDS tá no ar e a gente tem que
tomar cuidado muito grande. Porque quando existe envolvimento entre duas
pessoas que querem, não há quem segure, então você tem que estar sempre
prevenido, independente de qualquer momento que você tenha que ter. Agora com
a minha esposa atual eu não uso, sou honesto em dizer, primeiro porque eu
acredito muito nela, na fidelidade dela e segundo porque também a gente tá
buscando realmente uma nova vida, uma vida a três, urna vida a quatro, não sei,
eu quero assim, a gente colocou, mesmo quando namorava, a gente tivemos uns
relacionamentos, taL e a gente nunca... com ela nunca usei e graças a Deus
estamos juntos vai fazer cinco anos e graças a Deus nunca tivemos problema
nenhum, nesse sentido. Agora antes de a conhecer e após a minha separação,
realmente, em todos os meus relacionamentos eu utilizei a camisinha,
independente de qualquer situação ( ...)

"Paternidade não é só gerar um filho"

E o que significa paternidade para você? Ah, eu acho que tudo isso que eu
estou te dizendo, eu acho que eu disse tudo. Paternidade não é só gerar um filho, é
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acompanhá-lo, é você educá-lo com dignidade, é você dar todas as condições
favoráveis para ele, para que ele seja um grande homem de amanhã. Como meu
pai, minha mãe . .. meu pai, já que você falou em paternidade, deu todas as

condições de eu ser hoje o que eu sou. E eu estou tentando, dentro do que eu
posso, passar para o meu filho, para os meus futuros filhos, você entendeu?
dentro desse sentido, ser pai é maravilhoso, com certeza. (... ) o filho olha o pai

como um herói até os sete anos, oito anos, depois o pai começa a ser um chato de
galocha, é urna pessoa chata, essa coisa toda. Quando ... ele chega com trinta anos,

o filho começa a olhar novamente o pai diferente. Não é o pai é ... realmente meu
pai tinha razão nas coisas que ele fazia, tal. Eu preciso tomar mais cuidado e aos
quarenta anos, quando o filho chega aos quarenta anos o pai volta a ser novamente
o herói. E a vida é assim, a vida é cíclica, ela passa por momentos, e você não
pode destruir esses momentos. Você não pode obstruir esse momentos, você não
pode obstruir a criança de ter a sua inf'ancia, a adolescência, onde ela é realmente,
ela é guerreira, ela é descontraída, ela gosta do jeito que ela é, e não adianta você
mudar, só que você vai ter que acompanhar toda essa evolução e com pequenos
detalhes você dá certas informações que eles começam a pensar, com certeza.
Sempre associando o certo ao errado, não impondo, }Xlrque o pai que impor ao
filho alguma coisa, com certeza ele é revertido em situação adversa ao do pai.
Converse! Sempre associando, 'meu filho já pensou se você fizer isso o que vai
resultar na vida?' Então, se você começar a colocar paralelos e mostrar para ele as
duas versões, a correta e a errada, com certeza ele vai olhar você com outros
olhos. Então, é o que eu procuro com o meu filho, mesmo estando mn pouco à
distância dele, que cada quinze dias, cada dez a quinze dias eu vou vê-los, que
eles não moram aqui, eles moram em outra cidade. Como eu disse, eu procuro
conversar muito, o dia inteiro com eles, contando, narrando, problemas meus
inclusive, né? Narrando os fatos, como é que tá acontecendo no

mundo~

principalmente diante dessa sexualidade, o que é sexualidade hoje? E mostrando
pra eles o efeito das drogas, o efeito de mn envolvimento sexual sem ter o seu
cuidado necessário, que é a camisinha. 'Com quem que você se envolve? Por que
você tá se envolvendo? Quem são suas companhias? Por que você tá com essas
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companhias?' Procurar evitar toda aquela experiência que eu tive no passado, eu
tô repassando hoje no presente pra eles. O quê que acontecia no passado, era que o
pai tinha aquela ... aquela figura daquele pai enérgico, aquele pai que não poderia

conversar com ele. Hoje mudou muitas coisas, hoje o pai senta com o filho e
brinca, joga bola com o filho, vai tomar uma sauna com o filho, conversa de igual
para igual. Eu acredito no seguinte: a evolução do mundo faz com que a igualdade

entre pai e filho com respeito, seja a solução correta. Porque você pode, como eu

como pai, repassar para o meu filho, que tem a metade da minha idade, com
certeza absoluta uma realidade dos fatos. E se você puder chegar até ele, não que
ele tenha que chegar até você, você chegando no linguajar dele, mostrando pra ele

os resultados, com certeza, Fátima, a solução é outra Você tem solução favorável
e a pessoa cresce, evolui, dentro de um contexto maravilhoso, dentro de uma
sociedade maravilhosa e ao mesmo tempo ela pode atrair para ele certos senões
que são positivamente, muito ativas no futuro para ele, é o que eu penso. ( ... )

"a própria natureza vai desenvolver"

E quais os tratamentos que você fez? Além da reversão você está tomando algum
medicamento? Não, aí que tá, o Dr. X, que logo após a operação, eu perguntei

sobre isso, 'teria que fazer algum tratamento, alguma coisa?', Ele simplesmente
falou: 'não, a própria natureza vai desenvolver'. Então ele falou assim: 'só que há
cada três meses, quatro meses você .. .', Eu tive em agosto, setembro, tá marcado
aqui, pediu para vir agora em dezembro para ver a evolução, em relação ao
acompanhamento do ... pós operatório. Mas eu não estou tomando, eles não me
receitaram nenhum remédio pós operatório, para que agilizasse, logo e posterior à
operação

s~

eu tomei alguns remédios, tá ai minha ficha aí, no meu dossiê em

relação ao acompanhamento médico, mas depois parou, acho que mais em termos
de anti-inflamatório, aquela coisa toda. Agora, como a evolução tá decorrendo
normalmente, corno se diz: 'todo rio vai pro mar'. Vamos esperar. Uns têm
percursos mais longos, outros têm mais curtos e essa é a única coisa que eu estou
fazendo. São essas visitas médicas periódicas aqui, no HC, mas

não estou

tomando nenhum remédio pra dar uma agilidade nisso, dar uma precaução nisso,
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eu não sei. Ia até perguntar hoje, na hora que o Dr. X, ou o próprio Dr .... ,não sei
quem é que vai me atender, em relação ao ... diante desse quadro, em março eu fui

operado, né? Hoje nós estamos em dezembro, dá uma média de nove meses, oito,
nove meses, como é que tá a evolução? Se preciso tomar algum cuidado, se

preciso tomar alguma medicação, alguma coisa nesse sentido.

S. MADALENA
Madalena mora em Ribeirão Preto, uma cidade do interior do
Estado de São Paulo, em um bairro de classe média alta, em uma
bela casa, que me deixou impressionada ao chegar lá para a entrevista
fazendo-me duvidar se o taxista tinha me levado ao endereço correto.
F omos apresentadas por uma amiga em comum, na sala de café, no
intervalo das aulas, na faculdade onde trabalhamos como professoras.
Durante a degustação de um café quentinho e uma conversa rápida,
me contou que havia feito a fecundação in vitro e que gostaria de dar o
depoimento, me deixou seu telefone e fiquei de ligar para marcar a
entrevista.

Ela me recebeu em sua casa, alegremente, trajando um vestido
longo de flores, acabava de chegar do supermercado. A casa estava em
reformas, por isso entramos pelo fundo, pela cozinha completamente
ocupada com as compras do supermercado e sua mãe tentando guardálas, me deixou na sala ao lado, enquanto resolvia os problemas
domésticos. Quando voltou, fomos para uma salinha em frente à
piscina. Sentamos uma ao lado da outra e começamos a entrevista. Ela
se expressa muito bem, alto e forte, é uma professora universitária e
talvez por isso tinha um discurso bem articulado
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Atualmente, está com 46 anos e vive com o segundo marido,
advogado. É professora universitária, com uma renda individual de
mais de dez salários mínimos. Seus três filhos já estão criados: a filha
mais velhas está com 28 anos, o filho do meio com 25 anos, os dois
estão solteiros; a filha caçula tem 21 anos, está casada e com dois
filho(a)s.
Nasceu em Barretos/SP, se casou aos 17 grávida, e se mudou
para Araraquara. Usou como contraceptivo a tabelinha e teve ainda
mais dois fillio(a)s, os quais nasceram de cesárea. Aos 22 anos, no
nascimento da última filha resolveu fazer a laqueadura associada à
cesárea, e assim ficou estéril para sempre. Sete anos depois da
esterilização se separou, aos 29 anos. Com 30 anos voltou a se casar
com um homem solteiro e sem filho(a)s e desejou "presenteá-lo com
um filho". Para tentar dar esse presente reverteu a laqueadura, fez três

tentativas de PIVETE e perdeu três gravidezes, mas não conseguiu ter
o bebê desejado e sim alguns prejuízos para sua saúde: engordou de
17 a 20 quilos, teve anemia causada pela menstruação freqüente e
abundante e miomas. Na sua tentativa de ter filho( a), depois de fazer
a laqueadura, terminou com apenas um ovário, símbolo da fertilidade
perdida.
Madalena representa as milhares de mulheres em nosso país que
estão fazendo uso excessivo das tecnologias médicas aplicadas à
reprodução e algumas que destruíram sua fertilidade muito jovens e,
por alguma circunstância nova em suas vidas, desejam reconstituí-la
novamente.
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"então eu estava fazendo uma coisa pensada, fazer uma cesariana naquele
momento com 22 anos e o terceiro filho"

Bom, eu fui uma moça normal. Nunca me interessei por sexo, não tinha

aquela assim aquela idéia, no meu tempo, já existia e, hoje com uma maior
intensidade, de fàzer sexo, tanto que eu me casei com o primeiro homem que eu
fiz sexo. Fizemos sexo um mês antes de eu engravidar, e na verdade, acho que na

segunda vez que nós tentamos sexo, eu engravidei. Então eu me casei realmente
porque eu estava grávida. Então, nasceu a primeira filha, oito meses depois, sete
meses depois. Ah, uma vida normal, wna criança normal de urna cesariana. Uma
cesariana por quê? Porque segundo os médicos eu não tinha dilatação. Eu fiquei
coisa de 10, 12 horas dentro de um hospital em Araraquara e não houve qualquer

dilatação, então com a minha idade, 17 anos, o médico achou que a melhor coisa
que nós poderíamos fazer, seria a cesariana, senão só um fórceps, e na época,
falar em fórceps para família, era uma coisa muito séria, porque a minha sogra
havia perdido um filho enorme em conseqüência de um fórceps. E tínhamos na
família uma criança com defeitos, com deficiência mental provocado pelo fõrceps.
Então, mais do que nunca nós fizemos uma cesariana. O segundo filho nasceu
porque nós quisemos. Foi um filho que a gente buscou, embora eu fosse jovem,
nós queríamos realmente um filho. O terceiro já foi uma tentativa para segurar o
casamento. É a besteira de dizer que um filho segura um casamento. Então, a
gente tentou, não foi tanto uma tentativa, mas eu acho que era urna coisa que
inconscientemente a gente estava fazendo. E quando foi para nascer essa criança a
gente já combinou com nosso médico, um médico de família, nós não usávamos o
INPS, não usávamos nada disso. Então a gente fez realmente uma cesariana,
porque a gente pensou, a gente quis. Diga~se de passagem que o Dr. M, que fez as
minhas três cesarianas, era médico da família. Ele trabalhou comigo durante oito
meses, e que reahnente quando eu fosse optar, naquele momento, por fazer uma
cesariana, fosse assim uma idéia firme que não haveria como se arrepender
depois. Então eu estava fazendo uma coisa pensada, fazer uma cesariana naquele
momento com 22 anos e no terceiro filho, foi uma coisa pensada, talvez eu
estivesse imatura, mas dizer que o médico chegou e falou: 'você vai fazer uma
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cesariana,

não?'. Em oito meses, todo mês ele comentava mas é mesmo, é

mesmo, você não quer tentar depois, mais quatro, cinco, então eu resolvi fazer
uma cesariana e acabou. A única coisa é que eu confiei nele quando fez cesariana,

porque eu falei: 'você vai fazer uma coisa reversível ou irreversível?' Ele falou:

'irreversível'. Foi ótimo. Laqueadura? É a laqueadura, irreversível. E assim
ocorreu. Meu casamento durou aí ainda depois dessa criança sete anos, foi um
casamento que ainda perdurou por sete anos, até que num determinado momento

eu achei que chegava e coloquei um ponto fmal.( ... )

"eu tinha uma obrigação até moral de presenteá-lo com um filho"

Então, pelo nosso agora eu me conheço, mas eu não me conheço amanhã e
as minhas novas circunstâncias e elas surgiram, de repente eu conheci uma
pessoa, era solteira, não tinha filhos, então a família não que cobrasse diretamente,
mas sempre insinuou que o filho mereceria um filho, então eu busquei realmente
alguma coisa que me levasse a ter um filho, e de que forma? Busquei ouvi muito
falar em Dr. K. Então a gente conheceu muito bem a história daquela menina do
sul, eu procurei saber como foi e conhece e tal, o que realmente acontecia. Até
que num determinado momento nós optamos, nós vamos tentar um nenê de
proveta para suprir esse nosso vazio, que até então não era passou a ser no sentido
de que o novo marido precisava ter um filho. Então, não eu como mulher, eu acho
que estava satisfeita, três filhos que não viviam mais comigo, mas que eu estava
num novo relacionamento, já há questão de dois ou três anos e que eu tinha uma
obrigação até moral de

presenteá~lo

com um filho e eu me submeti a um

tratamento.

"eu tentei três ou quatro vezes"
Confesso para você que foi duro, duro no sentido de sofrimento fisico, eu
não sei como é hoje um nenê de proveta, qual é a técnica que se utiliza, mas eu fiz

a primeira em 87, 86 foi muito dolorosa, muito dolorosa, fmanceiramente me
custou muito caro, muito caro mesmo. A primeira e a segunda tentativa eu
precisei morar em São Paulo um mês e meio tirando sangue todos os dias, quer
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dizer um controle muito sério. (... ) Então nós tentamos, eu tentei três ou quatro

vezes, eu gastei uma fortuna tá? Ganhei 17 quilos, na época eu tomava
progesterona, não existia em Ribeirão Preto, essa progesterona era remetida
através daTAM, era aquela loucura, e urna loucura que na verdade a gente tinha

muita esperança, esperança que numa delas, numa das tentativas, eu pudesse
realmente engravidar. Engravidei duas vezes, mas até hoje eu acredito que eu
tenha obtido sim uma gravidez química, porque o que eu consigo, consegui

segurar dois meses eu acho que era de tanto remédio que eu tomava. Então a
necessidade de um filho, eu acho que se deveu realmente, por eu ter feito uma

laqueadura. Mas às vezes eu até questiono, se eu não tivesse feito uma laqueadura
com certeza eu teria tido nos sete anos que eu convivi no primeiro casamento mais
dois, três filhos, eu preencheria a possibilidade, que me era dada, para fazer
cesariana porque, hoje, se eu for ver, eu tenho cinco cesarianas, três de filhos, uma
para reverter, que eu tive que fazer uma cesariana e uma terceira por uma cirurgia
para ... (...) Hoje eu me sinto assim: uma mulher que fez cinco cesarianas, três para
filhos, uma para reverter e uma para tirar um mio ma que pesou quase um quilo, tá.

(. .. )Qual foi o intervalo, entre a primeira, segunda e terceira tentativa? Ah, não
foi muito grande, foi assim de você tentar, sofrer, vir para casa, ficar na
expectativa. Ah! e não deu certo, perdeu, espera quatro meses, e recomeçar tudo
de novo. Até que numa hora não dava mais. Eu fiz as três tentativas nos dois,
porque olha, no tempo que você fàz o preparo, mais aquele tempo que você espera
para ver se você engravidou ou não, aquela coisa toda, e você leva aí quatro
meses, então num ano eu devo ter feito duas, no espaço de dois, eu fiz as três.

"eu reverti, que era considerada irreversível, eu consegui engravidar assim
seguido"
Você fez uma cirurgia para reverter ... para reverter a esterilização, é uma
cesariana. Tive sucesso, eu perdi o nenê com três meses. Ah! Então depois que

você reverteu, você engravidou? Depois que eu reverti, que era considerada
irreversível, eu consegui engravidar assim seguido. Eu fiz uma cirurgia dessa e
nos cinco primeiros meses da cirurgia eu já engravidei. (... ) Então, eu consegui
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realmente engravidar, a partir do momento que eu perdi e comecei a fazer os

exames, porque aí eu comecei naquela viagem, vamos fàzer os exames, vamos ver
como você está, então são exames sofisticados, exames para ver trompa, então a

gente percebeu que as minhas trompas estavam praticamente todas fechadas,

apesar da cirurgia. Então, eu consegui engravidar, segundo eles, porque naqueles
cinco meses ela ainda não estava fechada pela cirurgia, o próprio trabalho

cirúrgico acabou entupindo as trompas outra vez. Então quando eu me submeti ao
Dr. K, eu tinha passagem muito mínima pelas trompas. (...)

"-mãe você não quer que eu faça um filho para você?"
(... )Agora, substituir esse vazio, que acho que é o que vocês quer dizer, a

nível de procurar uma outra forma da vinda desse filho, a gente pensa, desde
aquela época, e eu continuo pensando até hoje numa adoção, mas uma adoção
acaba se tornando difícil quando você começa a querer escolher o seu filho, eu
acho que já na minha concepção isso não funciona muito, então, é aí que eu não
combino com o meu marido, acho que filho, se você vai criar como filho, é filho
seja ele branco, preto, eu estou aberta para isso, assim como proveta é você está
aberta para isso, assim como de repente você fecha o seu órgão reprodutor, você
tem que estar preparada para isso. (... ) Esses dias nós estávamos comentando,
minha filha fulou: mãe você não quer que eu fuça um filho para você? Eu parei
assim, eu nem respondi,

eu falei, meu Deus mas que ponto que nós somos

egoístas, de repente tem que ser meu, tem que saber que aquilo é meu. E da minha
concepção de vida, a filosofia que eu adotei, eu sei que aquilo ali na verdade não é
meu, então eu acho que urna criança, então hoje eu estou naquele ponto, talvez eu
esteja mais amadurecida, amadurecida até, se fosse hoje eu não teria feito o nenê
de proveta, para pegar uma criança, pegar duas, pegar três, pegar dez, não sei a
gente tá trabalhando, tá amadurecendo a idéia.

"não fazer laqueadura, não fazer laqueadura"
Agora o que eu poderia colocar a nível de vivência? Primeira coisa é não
fazer laqueadura, não fazer laqueadura. Mas não fazer laqueadura não significa
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abrir a perna e ter um filho atrás do outro, porque isso também vai complicar a sua
vida, complica você fazer urna laqueadura por outros fatos e complicaria também

a sua vida ter muitos filhos, então eu acho que existem muitos métodos para se
evitar filho. Eu, por exemplo, eu nunca tomei anticoncepcional, embora uma
jovem, eu nunca tomei anticoncepcional, eu nunca tomei pílula, eu nunca usei

preservativo, eu usava tabelinha, mas diz que tabelinha é uma coisa muito ... é uma
coisa que tá meio furada, mas para mim funcionou, eu engravidei quando eu quis,
eu só não engravidei quando eu quis quando eu ainda era solteira, porque eu não
tinha abertura para isso, foi uma coisa tão assim, que quando eu fui pensar já era

tarde, eu tive a infelicidade de despertar para a sexualidade e fazer sexo e

engravidar imediatamente, é brincadeira falar uma coisas dessas, outro dia uma
pessoa me colocou que, da minha idade falou: 'você não acredita que eu nem fiz a
coisa como devia e engravidei'. Eu falei: •eu acredito, eu acredito'. Então eu acho
que laqueadura não seria a solução, seria a solução para aquele momento, mas a
gente sabe que não vivemos aquele momento.

"se você operar a (minha filha) eu vou te botar na cadeia."
Qual é o sentido da maternidade para você? Eu posso até fazer um

comentário? Vai te servir muito. A minha filha caçula vai fuzer 22 anos, ela está
no segundo casamento

oficia~

e no segundo filho, um de um, outro de outro.

Quando ela engravidou agora em dezembro, ela falou: 'já falei para o (médico) ele
vai me laquear'. Falei abobrinha para ela, porque veja bem, eu já vi esse filme: 22
anos, laqueando. Eu tinha três, você só tem dois, laqueando; você tá no segundo
casamento, a tendência é o terceiro, quarto, quinto, nós não podemos descartar
essas hipóteses. Não, mais eu quero, quem manda no meu corpo sou eu, quem
manda na minha vida sou eu, eu quero, não quero filho de jeito nenhum. Eu não
falei nada, Fátima. Aí chamei o marido: 'ah não, ela quer, e eu também vou fazer
vasectomia'. Ele tem 25 anos. Tudo bem, quando fultava um mês para (o bebê)

nascer eu liguei para o (médico), que foi o que me fez, como chama quando você
extrai o útero? Falei: 'corno está a situação da (minha filha)?' 'Ah. ela quer fazer.'.
Falei: 'vou falar uma coisinha para você.'. Eu vou falar o que eu falei para ele: 'se
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você operar a (minha filha) eu vou te botar na cadeia. Ah! você conhece a minha
vida, você sabe o que eu sofri tentando o nenê de proveta, o que eu sofri quando

você me falou que eu estava com aquele mioma, eu fiquei quatro ou cinco meses
pensando se eu ia operar, se você operar a (minha filha) eu vou processar você
por mutilização, porque ela tem 22 anos.'. 'Não, Madalena.'. Vai ver se a (minha
filha) operou. Agora eles tão com a idéia da vasectomia no rapaz, porque diz que a
vasectomia hoje é totalmente reversível, a hora que ele quer, então muito mais
fácil de você laquear uma mulher, mesmo assim, eu falei: 'gente será que vocês

não tem( ... ) para chegar na hora ou tirar fora?' Você me desculpa Fátima, ou usa
uma tabelinha, ou usa o diabo que for, precisa mexer no corpo? Então eu estou
falando a nível até de experiência, com relação à (minha filha), é experiência de
vida, é minha filha e eu não admito, é o segundo filho, se fosse o terceiro, eu não
ia admitir. Por quê? Porque eu não quero vê-la, pode ser que ela nem queira
mesmo, mas eu não quero vê-la daqui a dez, quinze anos passando por um
processo de nenê de proveta que vai ser muito mais fácil, nós estamos falando de
tecnologia, então, fatalmente, ela vai entrar no consultório e já sair com o nenê na
barriga, tá? Diferente do meu caso, que eu acho que não é por isso que nós vamos
mutilar, então ela não operou, o rapaz também não, e vocês se virem, e outra
coisa, eu não quero filho hem? Não quero outro filho tão já. E falo para minha
mais velha, a mais velha vai fazer 28 anos, minha filha mais velha, e fez 27 em
fevereiro, 28 anos, solteira, casa agora, então eu falo para ela: 'pense bem no que
você vai fazer, laqueadurajamais.'. Meu filho tem 25 anos, é dentista, é solteiro

"mamãe a senhora quer? Eu teria feito."

O que você pensa sobre a mãe de aluguel? Se eu, olha, veja bem, eu falei
para você da minha filha, não falei? É porque hoje eu já estou cogitando outras
coisas, mas logo que eu desisti do nenê do Dr. K se eu tivesse uma filha que me
falasse o que ela falou: 'mamãe a senhora quer?' Eu teria feito. Só para satisfazer
a mim? Não é filho ... veja bem eu estou deixando meu lado religioso, eu estou
pensando em mim, a minha satisfação, o que eu estou sentindo agora, veja bem eu
quero agradar o meu marido, o espermatozóide vai ser dele, então todas as
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características dele, o óvulo vai ser meu, com as minhas características, eu só vou
usar um lugar diferente para ele ser gerado, e muito melhor eu falando de minha

filha, porque é uma filha, agora se eu for jogar para uma pessoa estranha, eu já

pensaria vinte, trinta não sei quantas vezes, porque é urna coisa minha, no sentido
egoísta, na barriga de alguém, que num determinado momento aquela coisa de
maternidade dessa mulher que tá gerando também vai evidenciá-lo, e aí nós

vamos ter problemas já não mais de saúde e até nem ético tá? mas problemas
jurídicos e que vai afetar os meus sentimentos, então, já pensou eu discutindo na

justiça de quem é o filho? Então é uma coisa muito séria. (. ..)

"ele seria um homem completo"
Porque é tão importante agradar o marido? Eu acho que já faz parte da
mulher se sujeitar, eu vejo muito por aí, eu não sou assim, mas eu entendo assim,
porque agradar o marido? E se ele não puder me dar o filho? Se eu tenho três,
você percebe? Então num determinado momento, eu acho que eu estou, eu estou,
até

tuna

demonstração, qual seria o termo que eu ia usar para você? de sair de

mim para fazer algmna coisa pelo semelhante, e que esse semelhante nesse
momento é o meu marido, que podia não ser. Mas nesse momento eu estou
fazendo alguma coisa muito até além do que normalmente a gente faria, que é
buscar uma gravidez, quando eu não precisaria, porque se você for discutir a
maternidade o que ela representar para mim, a gente tem urna prova do que ela
representa, porque eu já tive três filhos, três filhos que eu criei bem, que hoje são
adultos maravilhosos, que para eles eu sou uma heroína, urna mãe maravilhosa,
uma mãe, sabe? me ouvem, me entendem, é lógico que a gente tem os rancas
rabos, porque precisa. Então, por que isso? Então eu acho assim, que é até

tuna

prova, uma demonstração de doação mesmo, acho que isso seria o termo de
doação. É fazer o bem para uma pessoa, perceba que eu já estou voltando para o
outro lado da coisa, a rúvel de filosofia de vida que eu adotei, então, no sentido de
doação, me doar, satisfazer urna pessoa. Fátima, a minha vida hoje se resume
assim, hoje quando eu falo, a minha vida hoje, agora, nessa terra, fazer para os
outros o que eu gostaria que as pessoas fizessem, eu acho que se eu estivesse no
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lugar dele eu ficaria muito feliz, se eu tivesse uma mulher, que embora ela já
tenha se completado com os filhos, ela saísse disso e viesse satisfazer a mim, eu

ficaria muito feliz. (. .. ) E para ele, por que é tão importante ter o filho? Para ele
eu acho que é, eu não estou dentro dele, estou falando o que eu conheço dele, é
aquele conceito que ele tem de homem, que ele precisa ter um filho para

perpetuar, para ele, ele seria um homem completo, como a mulher, a mesma coisa.
Diz que a mulher é só completa quando ela é mãe. E o ser mãe aí é o ser mãe de

gerar.

O que essas cinco narrativas tem em comum?
L A contracepção é uma encargo feminino
Os nossos depoimentos refletem a realidade nacional, a
contracepção é uma tarefa feminina, Os homens se recusam a usar o
preservativo, mesmo se depois optam pela vasectomia, O que nos
chamou a atenção,

é o fato dos dois homens entrevistados nunca

usarem o preservativo, nem com as companheiras oficiais ou com
outras, mesmo que essa prática exponha as companheiras a DST ou a
AIDS, como no caso do companheiro de Cristina, que sempre a
infectava.
Duas entrevistadas enquanto tiveram os filhos, usaram métodos
de contracepção tradicionais: tabelinha, e depois da família composta,
optaram pela laqueadura.
Algumas vezes, Madalena, ao se referir à laqueadura, usa a
palavra cesárea. Essa confusão é justificada pelo fato das duas
cirurgias serem feitas juntas.
Madalena exigiu uma laqueadura

11

irreversíveln para ter a

certeza de que não voltaria a engravidar. O médico garantiu a
irreversibilidade e fez a cirurgia. No entanto, ela voltou à mesa de
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cirurgia para fazer a reversão da laqueadura irreversível, ficou grávida,
mas perdeu o bebê com três meses.
As duas entrevistadas do HC, Angélica e Cristina fJZeram parto
vaginal no nascimento do primeiro filho e mais duas cesáreas para os
outros filhos. Madalena teve os três filho(a) pela cesariana. Todas as
três fJZeram a laqueadura junto com a última cesárea. Devemos
lembrar que as duas cirurgias comprometem a fecundidade feminina: a
laqueadura causa a esterilidade definitiva e a cesariana limita o
número de filhos e também dificulta o uso do recurso a RA, o HC não
oferece tratamento para as mulheres que fJZeram três cesarianas.

2. Filhos são responsabilidades das mulheres

Em quatro casos os filhos ficaram com as mulheres (Cristina,
Angélica, Carlos e Vitor). No caso de Cristina e Angélica os excompanheiros além de não cuidarem dos filhos, também não pagam as
pensões, ficando a responsabilidade dos filhos complemente com as
mães e seus novos companheiros. A exceção ficou com o excompanheiro de Madalena que ficou com os filho(a)s depois da
separação.

3. Início precoce da vida reprodutiva

Todas

as

três

mulheres

entrevistadas

se

casaram

na

adolescência, duas grávidas. Os dois homens se casaram um

pouquinho mais tarde, com 22 anos. A média de idade com que
fizeram a esterilização foi de 26 anos e a média de anos entre o
primeiro casamento e o segundo casamento foi de 12 anos.

esterilização, a separa\-

4. Reversão da esterilizaç.

Todos,

após a sepa

companheiro sem filho( a)s,
desejo,

no

p~

caso de Madale'

companheiro(a) sem filho(a)s. N,
resultado da laqueadura imposta pela .
da vontade de ter um menino, pois só
novo(a)s filho(a)s o(a)s levou à mesa de c.

""JO de ter

,amente para fazer

a reversão da esterilização. Alguns esperam pela gravidez, outros já
passaram para o passo seguinte, a RA. Por enquanto, somente
Madalena, fez três tentativas de FIVETE, mas não conseguiu a
criança, portanto não pode presentear o companheiro com o(a) filho( a)
sonhado(a) para perpetuar sua espécie.

5. Nível sócio-econômico

Os quatro entrevistados no HC apresentaram um rendimento
individual mensal que variou R$ 400,00 a R$ 2.500,00 e um
rendimento familiar variando entre R$ 1.200,00 a R$ 3.600,00.
Podemos considerar os quatro entrevistados com um nível sócioeconômico baixo, ou não suficiente para entrar num programa de RA,
considerando dois pontos: 1) as duas mulheres (Cristina e Angélica) já
tem três filhos e os pais não pagam a pensão deles, portanto ele/
devem arcar sozinhas com os custos dos filhos do primeiro casamento;
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os dois homens (Vitor e Carlos), os filhos vivem com as mães, mas
eles pagam a pensão, o que diminui seus rendimentos; 2) mesmo o HC
oferecendo o tratamento gratuito, os medicamentos devem ser pagos
pelos

casal,

como

mostramos

anteriormente,

situação

quase

impossível para essa renda.
Em conversa com um médico do HC, ele aventou a
possibilidade de existir menino de rua de proveta. O que podemos
supor que não é impossível, pois um casal composto por um homem
ou uma mulher esterilizada, com três filhos e renda familiar de R$
1.200,00 mensal pode aumentar sua prole para quatro, cinco, seis e até
sete e dificultar muito sua manutenção.
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CONCLUSÕES

Ao tentar entender as palavras: esterilidade, infertilidade e
hipofertilidade concluímos a impossibilidade de encontrar um
consenso. Existe uma definição para cada utilizador: historiador,
demógrafo, antropólogo, médico, sociólogo e também para o jornal
Folha de S. Paulo, no qual fizemos a pesquisa, no período de 1993/94.

O consenso fica por conta de quem é estéril, sempre as mulheres. As
razões para se atribuir a esterilidade às mulheres, primeiramente
parece estar ancorada nas observações da natureza biológica da
mulher, imediatamente perceptível: é a mulher que gesta a criança
durante nove meses, a coloca no mundo e alimenta, durante um

período de fertilidade marcado pelo início aparente com a primeira
menstruação e por fim, a menopausa; no desconhecimento sobre o
caráter bioquímica da fecundação e na constatação, na história, de que
quase a totalidade das práticas mágico-religiosas para recuperar a
fertilidade eram destinadas às mulheres.
As explicações sobre o papel da mulher e do homem na
fecundação são polêmicas. Aristóteles afirmava que a participação da
mulher na fecundação é somente como um "receptáculo", seu papel
era passivo, ela não tinha função geradora, ao contrário do papel do
homem que tinha um papel ativo, de verdadeiro criador, ele
participava com o esperma. A discussão em torno da participação de
cada sexo na formação do embrião permanece até o século XIX,

A compreensão do p
natureza feminina, escl

formação do embrião e
concepção errônea que se
afirmava a desigualdade e
o papel de cada sexo na
genética, ou seja, para a
gametas, um masculino e m
os sexos, ignorando-se que c

diferenciado, cabendo às mu

_ .Lua1ur ónus físico e social

pela retirada do óvulo e também pelos procedimentos para a RA.
A mulher estéril não é considerada uma verdadeira mulher, e
portanto perde todos os privilégios. Ela é frequentemente desprezada
porque é considerada um ser inacabado, incompleto, totalmente
deficiente.

No passado as mulheres recorriam às

crenças,

superstições, magias etc para se reproduzirem, atualmente se

submetem a RA, portanto, mudou as formas para conseguir a criança
desejada, mas as práticas continuam sendo endereçadas às mulheres,
que continuam pagando o ônus da esterilidade.
A esterilidade masculina somente é reconhecida quando o
homem é impotente, mas não tinha importância e não era necessário

identificá-la ou reconhecê-la. A noção de responsabilidade masculina
na esterilidade de um casal é uma aquisição recente - há algumas
dezenas de anos. No decorrer da última metade do século, a mulher
viu sua responsabilidade decrescer na esterilidade conjugal à medida
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que era reconhecida e apreciada a responsabilidade masculina. Mas,
ao se reconhecer a esterilidade masculina, também adota-se um
discurso no qual o sujeito sexuado- homem ou mulher- é ocultado
em favor do sujeito indefmido, o casal. Ao atribuir a esterilidade ao
casal mascara-se o fato da esterilidade ser masculina ou feminina e
esconde-se o tipo de intervenção completamente diferenciado para
homens e mulheres, há também uma valorização da imposição de
relações sociais entre os sexos, nas quais a mulher existe somente no

casal.
Há uma dificuldade em se determinar o índice de esterilidade,
nos países industrializados varia entre 10% a 15%. No Brasil não
encontramos o índice de esterilidade primária, mas a esterilidade
social causada pela esterilização masculina (3%) e feminina (40%) é
de 43% entre mulheres unidas que usam algum método contraceptivo,
portanto, se na esterilidade primária a responsabilidade masculina é
admitida, a esterilidade social causada pela esterilização é sobretudo
feminina.
Há exatamente duas décadas, no dia 25 de julho de 1978, com o
nascimento de Louise Brown, a primeira criança nascida pela técnica
FIVETE, marca uma nova era na reprodução humana. Nesses vinte
anos cerca de 150 mil crianças nasceram desta forma, no mundo todo.
A RA compreendida como técnicas médicas com a finalidade de
auxiliar os indivíduos estéreis a procriar, tem como característica
principal a fecundação artificial, substituta para as relações sexuais
não fecundantes. A RA não é um procedimento terapêutico praticado
nos indivíduos e sim uma experimentação, nos corpos humanos,
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implicando em riscos para os envr
sociais, mutação antropológica

c

até da espécie. A produção de •
estocagem em congelamento
pesquisas sobre reprodução
limite para o uso dessas técr
Na RA é tarefa mér
substitui uma atividade do corpo, "
instrumental, a inseminação. Na FIVETE a

fecundaya~

do corpo feminino, fora do ato sexual, a partir da reunião uv
espermatozóide e do óvulo feita pelo médico/biólogo. Cabe a ele
decidir quais gametas vão se encontrar e quais podem se tomar
adultos. Há uma expansão da FIVETE: primeiro as equipes de
reprodução assistida ofereceram a FIVETE para os casais a procura de
IAD; em seguida oferecem a ICSI, desconsiderando o uso de esperma
doado e reforçando as ligações de sangue. A IA tem implicações
menos penosas para as mulheres, ao contrário da FIVETE, e também
pode ser um instrumento de controle das mulheres sobre os homens.
As mulheres podem usar sêmen congelado para terem os seus
filhos( as) sem se relacionarem com os homens.

J
I

A RA não cura a esterilidade primária e nem resolve a
esterilidade causada pelos problemas sociais, pelo me10 ambiente,
pelo estilo de vida, pela iatrogenia; ela oferece possibilidades de
experimento tais como gravidez na menopausa, escolha do sexo e raça

\

do bebê, clonagem etc.
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A partir do nascimento do primeiro bebê PIVETE no mundo o
interesse da mídia pela RA é freqUente e constante, exercendo um
papel fundamental na divulgação desse assunto.
O discurso sobre a RA adotado pelas publicações e obras
científicas e médicas é um discurso simplificador, mas com variantes
dependendo do receptor. Para os pacientes e para a mídia é mostrada a
simplicidade das técnicas, e para os pares da medicina é acentuada a
simplicidade da RA enquanto instrumento para efetuar pesquisas ou
testar produtos farmacêuticos. A somatória da simplificação do
discurso científico e do discurso simplificador da mídia tem a
finalidade de mostrar que a RA, através de suas equipes de
profissionais, pode proporcionar um "milagre divino" para as pessoas
estéreis, milagre que pode fazer parte do cotidiano das pessoas. Esses
dois discursos simplificadores - o científico e o da mídia - são
estratégias para criar e sustentar o crescimento regular da demanda
pelaRA.
O interesse da mídia pela RA vai além da divulgação dos fatos,
participa também como patrocinador de cursos, obtendo desta forma o
direito à exclusividade do fato e podendo usar a informação de acordo
com seu interesse, algumas vezes colaborando ou prejudicando as
pessoas envolvidas; como _ptimeire--veícuJQ de divulgação do
-------------

-------------

experimento ci~tffrêó; torna público procedimentos--nred.i_cos que

dever~~ntidos em segredo.

~~

( / No Brasil, somente após dois anos da morte de Zenaidé'\
Jernardo nasce a primeira criança PIVETE brasileira - Anna Paula
C deira, em 7 de outubro de 1984. Nesses quatorze anos nasceram
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------~---------

~-

----pe~l)as

aproximadamente entre 4.000 a 5.000 crianças geradas
\(

sessent~ clínicas particulares e vários hospitais públicos espalhados

~1.
Nos dois anos (1993-1994) de estudo das publicações sobre RA
no jornal Folha S. Paulo, o espaço dedicado ao tema foi considerável:
63 matérias, uma média de três matérias por mês, as quais divulgaram
sobretudo assuntos internacionais, originados na Europa e produzidos
pelas agências de imprensa ou revistas internacionais. Quanto às
matérias nacionais foram produzidas sobretudo no Estado de São
Paulo. A maioria das matérias são informativas/interpretativas,
portanto os jornalistas apenas exercem o papel de difusores da
informação e não têm um papel mais ativo e investigativo. Um terço
das matérias foram ilustradas com fotos com a intenção de dar
visibilidade à experiência científica ocorrida no laboratório, aos
profissionais que trabalham com RA, às mães e/ou pais que fizeram
tratamento e aos bebês produtos da RA. As fotos mostram a
possibilidade de acesso as partes ocultas do corpo humano, a
reprodução de alguns processos humanos no laboratório por
cientistas/médicos, do gênero masculino, cujo resultado fmal é o bebê
no colo de pais sorridentes. Não mostram o lado negativo da RA:
mulheres que não conseguem ter o bebê, as conseqüências dos
tratamentos para a saúde de homens, mulheres e crianças.
Em geral as matérias estudadas apresentaram uma conotação
publicitária para um público alvo de mulheres, indicando os
hospitais/clinicas e os médicos, os quais oferecem os tratamentos. As
novas técnicas são apresentadas através de esquemas ilustrados de
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fonna a fazê-las parecer simples, acessíveis, eficazes e capazes de
resolver os problemas das pessoas com dificuldades para procriar ou
em busca de novidades, como escolher o sexo e a raça do bebê, ficar
grávida na menopausa etc.
O jornal dedicou um espaço grande para a polêmica sobre
regulamentação internacional e pouco espaço para a nacional. A RA
no país foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, com a
resolução no 1358/92, mas algumas práticas no país contrariam essas
normas:

Os doadores recebem "ajuda de custo", e a doação não pode
ter

caráter comercial ou lucrativo;

Prática da recepção de espennatozóides sem assinatura do
tenno de consentimento informado;
Bancos fornecem sêmen para mulheres solteiras que querem
ter filhos sozinhas, contrário a nonna deve ser usado
somente no caso de infertilidade.
A Folha de S. Paulo prega para seus jornalistas que devem
sempre ouvir todas as versões do fato, mas o diário, no período
estudado, deixou de ouvir as feministas, as mulheres que não tiveram
o bebê etc., deixou também de publicar o emergente debate crítico
existente no país, limitando-se a reproduzir o debate realizado nos
países do Norte.
Enfim, a informação científica publicada pelo jornal diário pode
ser vista como um 11 espetáculo da ciência" sem valor pedagógico, pois

o material estudado não propõe a(o) leitor(a) qualquer elemento de
explicação ou de reflexão.
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No Brasil, o acesso à mídia é alto e a influência que ela exerce
no público é de grande importância. Num país em que há mais
domicílios com aparelho de televisão do que com geladeira, a
televisão é o veículo de comunicação que o público brasileiro está
mais exposto. A fonte principal sobre informação sobre RA, citada
pelos nosso(a)s entrevistado(a)s, foi a televisão. O assunto foi
abordado em telejomais, programas de entrevistas, documentários e
novela. A novela Barriga de aluguel foi citada por todos e mesmo seu
enredo foi lembrado; como também os casos estrelas da RA:
Pelé/Assiria e Fátima Bernardes/William Bonner. Em segundo lugar
aparecem os jornais, com a Folha de S. Paulo sendo a mais presente;
em seguida as revistas: Veja, Isto É, Manchete, Saúde Vital, Pais &
Filhos e Super Interessante. O rádio não foi citado por nenhum

entrevistado.
Além da mídia encontramos também, como forma de chegar as
clínicas e hospitais que oferecem a RA, os médicos e o material
produzido por profissionais de saúde e as mulheres. Os entrevistados
do HC foram encaminhados para lá por outra instituição médica, às
vezes pelo próprio profissional do hospital. Vale destacar que três
entrevistado(a)s não tinham nenhum conhecimento sobre RA, apesar
de estarem freqüentando o hospital para tentar o tratamento.
No Brasil, portanto, a vulgarização da tecnologia da reprodução
se faz pela divulgação de textos de agências de imprensa
internacionais, pela novela de TV e pela divulgação de casos vedetes
de sucesso com aRA.
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Encontramos no Brasil dois tipos de atendimento à esterilidade
que oferecem a RA: as clínicas particulares e os hospitais públicos,
cada um com suas singularidades.
Os dois hospitais públicos pesquisados não oferecem todas as
novidades da RA e sim apenas algumas técnicas, além de seu
atendimento ser mais demorado se comparado com as

clinicas

particulares. Na EPM o atendimento começa com o cadastramento dos
casais, posteriormente durante o ano serão chamados para serem
atendidos; no HC os casais chegam referenciados por outros serviços
médicos. Nos dois hospitais os casais serão selecionados de acordo
com a renda. No HC são usados também outros critérios: são
priorizadas as mulheres que nunca engravidaram e o casal que não tem
filhos, mas que apresentam idade até 40 anos, estabilidade conjugal e
nível sócio-econômico-cultural razoável. São excluídos os casais de
acordo com o número de gestações prévias, número de filhos vivos,
três cesarianas anteriores, quatro tentativas de FIVETE prévias, nível
sócio-econômico-cultural ruim e presença de qualquer patologia que
tome a gravidez de risco.
Nas clínicas particulares o atendimento é rápido, a índicação da
FIVETE é mais imediata do que nos hospitais públicos.

Elas

oferecem as novas técnicas quase simultaneamente aos países onde
foram criadas.
Encontramos algumas formas de pagamentos para a RA nos
hospitais públicos: na EPM, o tratamento custa o valor parcial ou total
dos medicamentos e mais a doação de sangue; no HC, o tratamento
custa o valor parcial ou total dos medicamentos ou então o casal paga
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o médico e os medicamentos e utiliza, gratuitamente, toda a estrutura
do hospital para os exames, procedimentos etc. Nas clínicas
particulares o tratamento é totalmente pago à vista, não estão cobertos
por nenhum convênio. A única forma de não pagar o tratamento nas
clínicas particulares é pela troca de óvulos ou embriões.
O nível sócio-econômico é determinante na RA porque os
custos para se determinar a causa da esterilidade e fazer uso da técnica
apropriada para obter o bebê são elevados e mesmo os hospitais
públicos que oferecem o tratamento, cobram pelos medicamentos.
Os riscos da RA para a saúde das mulheres e das crianças foram
apontados primeiramente pelas feministas que também denunciaram o
silêncio da grande imprensa e dos periódicos médicos sobre as
conseqüências da RA para a saúde.
Nos anos estudados na FSP encontramos apenas quatro matérias
e duas citações sobre as conseqüências da RA para a saúde. Os
problemas abordados foram gravidez múltipla, uso da cesàrea na
maioria absoluta dos partos de RA, troca de sêmen (um casal negro
teve um filho branco), uso de hormônios extraídos de cadáveres,
predisposição para cãncer em mulheres que engravidaram na
menopausa e malformação congênita.
Nas narrativas de nosso(a)s entrevistado(a)s é presença
constante a dor e o medo dos vários exames para a identificação da
esterilidade ou nos tratamentos. O uso de hormônios para a
estimulação da ovulação provoca cistos, diminuição do prazer nas
relações sexuais, queda de cabelo, lentidão, desligamento. A
histerosalpingografia causa desconforto físico e dores pela introdução
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de instrumentos na vagina e no útero, sangramento, cólicas, estado de
tontura. A punção dos óvulos é dolorida, tensa e causa dores na
barriga e sensação de crescimento do ovário. A participação do
companheiro se limita a acompanhar a mulher nas consultas, exames e
a ser solidário no seu sofrimento fisico. O resultado do exame de
gravidez negativo é dificil de ser enfrentado após tantos investimentos
financeiros, de tempo, emocionais, sofrimento e desgastes, é causa

também de muita tristeza, depressão, decepção. Se a gravidez ocorrer
e os bebês nascerem prematuros e não sobreviverem a situação é de
muito sofrimento para todos os envolvidos. O risco maior é da maioria
das mulheres que depois de passarem por todos esses desconfortos e
sofrimentos ainda continuam sem o bebê desejado. Vale ressaltar que
a taxa de sucesso da RA gira em torno de 5% a 15% das tentativas.
A primeira forma de contracepção, no Brasil, é a esterilização,
usada sobretudo pelas mulheres. Essa forma de controle da prole é
causadora de esterilidade social, que por sua vez é geradora de sua
situação peculiar no país, a criação de demanda pela RA.
Desde o início da

~xiste uma associação entre esterilização

feminina e masculina e aRA. Os bancos de esperma, nos EUA, foram
criados com a principal atividade de conservar esperma de homens
que desejam a vasectomia; esperma que posteriormente pode ser
usado na RA. No Brasil, a primeira mulher a ter o bebê PIVETE, usou
esse recurso porque estava sem as trompas, extraídas em conseqüência
de infecção causada pela laqueadura. Em 1987, um médico já alertava
para o número de mulheres esterilizadas que procuravam pelaRA.
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, mas

contin~am sem o bebê desejado.

Nos cinco depoiment s constatamos que a contracepção é uma
tarefa feminina, confirman

a realidade nacional; a responsabilidad

fo

dos cuidados com os filhos ambém é da mulher, em quatro casos ap

\

a separação os filhos ficar

~

.

com as mulheres .

Mostramos que ·~os

atamentos são caros e apenas acessíveis aos

indivíduos que podem

agar por esse procedimento. Os nossos

depoentes do HC apres taram rendimentos insuficientes para pagar
pelos tratamentos com

RA e também para manterem os filho(a)s do

primeiro casamento, j

tamente com os novos bebês procedentes da

RA.
Fica claro que os procedimentos técnicos para resolver a
esterilidade são sex almente diferenciados, é sobretudo no corpo
feminino que são

e~

tuadas a maioria das técnicas médicas para a

obtenção do bebê e, conseqüentemente, são as mulheres que correm
mais riscos para a sa' de quando usam aRA.
A demanda

la RA é criada pela: 1) pela imprensa com um

grande número de publicações e um discurso simplificado; 2) pela
crescente oferta

e serviços que fazem o tratamento, inclusive
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hospitais públicos e que cobram um custo menor; 3) pelo uso intenso
da esterilização sobretudo por mulheres jovens; 4) pelos médicos e
profissionais da área médica.
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LISTA DAS MATÉRIAS PUBLICADAS NO JORNAL "FOLHA
DE SÃO PAULO" DURANTE OS ANOS DE 1993 E 1994.
1993

Advogados querem regular banco de sêmen. 3 jan.l993. p.4-2. (com
foto da coord. Banco Sêmen)
Nasce a 50a. estrela. 14 abr.!993. p.6-2 (com foto da mãe sorridente e
bebê)
Gravidez pós-menopausa leva a ameaça de morte. 21 jun.l993. p.l-12
Homem gera metade dos distúrbios de infertilidade. 9 ago.l993. p. 3-4
(página inteira sessão Saúde, com foto do bebê e ilustrações)
Dinamarquesa fica grávida de 9 fetos. 12 ago.l993. p.l-14
Nova técnica trata homem estéril. 15 ago.l993. p.6-15 (com foto do
espermatozóide)
Italiano defende gravidez na menopausa. OI set.l993. p.3-4 (com foto
do médico no labo.)
Livro denuncia uso de hormônio em cadáver. 12 set.l993. p.6-!4.
Vacina pode evitar os abortos de repetição. 20 set.l993. p.3-4. (página
inteira na sessão Saúde, com foto do médico no labo. e ilustração)
Simpósio traz novas técnicas de gravidez. 02 set.l993.
ABCD tem primeiros bebês de proveta. 06 set.l993. p.3-2. (com foto
do casal sorridente)
Contraceptivo toma mulheres mais férteis. 15 nov.l993. p.l-10.
Bebê de proveta nasce na Unicamp. 16 nov.l993. p. 3-2. (com foto do
pai com o bebê e mãe ao lado)
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Clonagem de embriões tem várias utilidades. 18 nov.l993. p. 6-13
Britânicos isolam genes dos espermatozóide. 23 dez.1993. p.1-14.
Mulher de 59 dá à luz dois bebês gêmeos. 28 dez.1993. p.1-1 O.
Pesquisa obtém espermatozóide de "proveta".28 dez.1993. p.1-1 O.
Mãe aos 59 e grávida de 61 desafiam ética. 29 dez.1993. p. 1-10. (com
foto do médico no labo.)
Mulher negra quer dar à luz filho branco. 31 dez.1993. p.1-10.

1994
Britànicos planejam inseminar feto morto. 03 jan.l994. p.1-8.
Médico italiano cria a gestante geriátrica. 03 jan.1994. p.3-4. (com
foto do médico)
França quer lei para a "gravidez artificial". 04 jan.l994. p.l-12.
França discute direito à gravidez tardia. 05 jan.1994. p.1-10.
Governo britânico não permite inseminação de óvulos de fetos. 05
jan.1994. p.1-10.
França pretende dar a juízes poder sobre reprodução assistida. 06
jan.1994. p. 2-9.
França quer proibir "turismo médico". 07 jan.1994. p.1-12.
Reino Unido quer debate sobre fertilidade. 08 jan.1994. p.1-10.
Atividade fisica reduz chance de engravidar. 10 jan.1994. p.l-8.
Igreja francesa ataca métodos de fertilidade. 11 jan.1994. p.1-12.
Grupo ataca clínica italiana de fertilidade. 12 jan.1994. p.1-10.
União Européia quer discutir fertilidade. 13 jan.1994. p.l-12.

297

Menopausa é uma "injustiça" natural. 17 jan.l994. p.l-8. (com foto do
médico)
Água londrina pode afetar espermatozóide. 12 jan.l994. p.l-8.
Embriões não são seres humanos na França. 21 jan. 1994. p.l-8.
A gravidez programada. 23 jan.l994. Caderno Mais. (com fotos e
ilustrações)
Gravidez tardia tem debate ético machista. 24 jan.l994. p.l-8.
Reino Unido protesta contra o uso de fetos. 02 fev.l994. p.l-10.
Menopausa é diferente para cada mulher. 07 fev. 1994. p.l-10.
Bebês de proveta são "normais, dez estudo. 10 fev. 1994. p.l-12.
Fertilização britânica tem preço em óvulos. 19 fev. 1994. p.l-10.
Mulher de 60 anos dá à luz em Israel. 22 fev. 1994. p.2-ll.
Reino Unido proíbe vender óvulos de fetos. 23 fev. 1994. p.l-12.
Decidir sexo de bebê inquieta britânicos. 25 mar.1994. p.l-14.
'Mães de proveta' ganham festa. 07 mai.l994. p.l. (com foto)
Alimentação 'natural' protege fertilidade. I Ojun.1994. p.l-12.
Banco de esperma quer sêmen 'inteligente' 12 juiL 1994. p.3-2.
Grupo quer banco de esperma 'gay'. 18jun.!994. p.2-10.
Novo Código Penal revê aborto e 'barriga de aluguel'. 19 jun.1994.
p.4-2. (com foto)
Ribeirão desenvolve bebê de proveta. 20 jun.l994. p. 7.1. (com foto)
Ribeirão desenvolve bebê de proveta. 21 jun. 1994. P.3-2. (com foto)
Bebê de proveta tem maior risco de defeito. lo. jul. 1994. p.l-12.
Nasce bebê de proveta computadorizada. 12 jul.l994. p.l-10.
Álcool reduz capacidade de espermatozóide. 15 jul.l994. p.l-12.
Mulher de 62 anos tem bebê na Itália. 19 jul. 1994. p.l-1 O.
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Biólogo da USP defende eugenia "democrática". 23 jul.l994. p.l-10.
Sai preço de bebê de proveta. 18 jul.l994. p.2-10.
Aldous Huxley foi um visionário da clonagem. 31 jul.l994. p.4-2.
Doador de sêmen faz Dia dos Pais imaginário. 14 ago.1994. p.4-1 ,2,3.
(com foto)
Sexo diário ajuda a aumentar fertilidade. 17 set.!994. p.1-8.
Mãe aos 52.24 set.1994. p.l-12. (com foto)
Mulher de 57 anos tem trigêmeos. 28 out.l994. p.2-9.
Negros querem indenização por filho branco. 01 dez.1994. p.3-2.
(com foto)
Nasce primeiro bebê no Brasil com pai estéril. 10 dez.1994. p.3-
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Os temas a serem abordados na entrevista serão os seguintes:
Parte I- Identificação do informante:
1) Preencher ficha do informante.

Parte 11 - O corpo marcado pela sexualidade, contracepção, esterilização:

2) Sexualidade (Sexualidade na adolescência, antes do casamento, no casamento,
enquanto fazia tratamento, durante a gravidez etc, qual a relação entre potência

sexual e infertilidade)
3) Contracepção (usou? qual(is)? quanto tempo? idade do uso? dificuldades e

facilidades encontradas? efeitos positivos e negativos?)
4) Esterilização (idade ao fazer? motivo? efeitos positivos e negativos? tentou
reversão?)

Parte III- Maternidade/paternidade
5) Desejo de crianças (a partir de quando passou a desejar ter crianças? gosta de
criança? o desejo é seu ou do companheiro(a)? qual é o significado da falta de
criança)
6) Sentido da maternidade/paternidade ( o que significa ser mãe/pai?
7) Gravidez Qá engravidou? fez IVG? quanto tempo esperou pela gravidez?)

Parte IV- Esterilidade e Reprodução Assistida
8) Esterilidade (como descobriu? o que sentiu? qual é o significado de ser estéril?
quando procurou ajuda para saber porque não engravidava? quem procurou? Se
foi médico qual a especialidade?)
9) Procura pelos tratamentos para esterilidade (como chegou à clínica? por
indicação de quem? quantas clínicas tentou? conhece outras clínicas? porque
escolheu essa?)
1O) Conhecimento dos programas de reprodução assistida: procedimentos, custos,
conseqüências para vida e para a saúde
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11) Tratamentos médicos para engravidar (quais já fez? o que pensa sobre eles?

como eles interferem na sua vida doméstica, profissional, sexual, saúde e relação
com o companheiro? precisar a ordem dos tratamentos feitos? quais informações
recebeu sobre os tratamentos? de quem foi a decisão pelo tratamento? relação com

a equipe médica e com as técnicas usadas?)

12) Solução encontrada para a esterilidade (gravidez após o tratamento?

desistência? adoção? gravidez espontânea?)

Parte V- Arranjos com a doação, utilização e/ou congelamento de gametas e
embriões, ou uso de mãe de aluguel e redução da gravidez.
13) Conhecimento de outras soluções para a esterilidade: adoção

14) Utilização de gametas e embriões de doadores ou doação de gametas e/ou
embriões (doou óvulos, espermatozóides, embriões? o que pensa sobre isso? quais
informações recebeu do médico?)
15) Congelamento de gametas ou embriões (é contra ou à favor? tem algum
congelado? quais informações recebeu à respeito?).
16) Mãe de Aluguel (o que pensa sobre?)

17) Redução da gravidez (quantos embriões uso? precisou de redução? o que
sentiu/pensou?)
I 8) Relação entre religião e os tratamentos

Parte IV - Influência dos meios de comunicação na descoberta da
esterilidade e seus tratamentos
I 9) Conhecimento da reprodução assistida pelos meios de comunicação

Oá

leu/ouviu informação sobre RA? Em qual veículo? Assistiu alguma novela sobre
RA? Lembra-se de alguma reportagem sobre RA? Obteve algum endereço em
revista, jornal ou programa de TV sobre lugares onde faz RA?

O ponto de partida da entrevista foi a seguinte colocação: Gostaria que o
sr./sra desse irúcio ao depoimento me contando um pouco sobre a sua esterilidade
e busca pelos tratamentos para engravidar.
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FICHA DA( O) INFORMANTE

N orne: ................................................................................................. .

Endereço: ........................................................................................... .

Cidade:.......................................

Telefone: .. .. .. ... ... .. .. .. .. .... ... ... .

Estado ..................................... .

Estado Civil .................................... .

Idade Atual: ..................... .

Idade casamento: ............................... ..

. ·- .......................... ..
Re11g1ao:

Naturalidade: ......................................... .

Raça: ........................ ..

No. de filhos: ...................................... ..

Escolaridade:....................... Ocupação atual: ................................... .
Profissão do companheiro: ............................. ..
Renda individual mensal: .............. Renda familiar mensal: ................ .

Tempo de tentativa para engravidar: .................................................... .
Causa da esterilidade ........................................................................... ..
Precisar a ordem dos tratamentos que já fez ........................................ .

...........................................................................................................
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Termo de Consentimento

Eu, abaixo assinado( a) ..................................................... .
concordei em conceder uma entrevista para a Pesquisa "Esterilidade e
a Reprodução Assistida no Brasil: o discurso da imprensa e
depoimentos de casais em tratamento", sob a responsabilidade de
Maria de Fátima Ferreira.
Estou de acordo com a reprodução da minha fala no
trabalho final mas exijo que minha identidade pessoal permaneça no
anonimato.

Ribeirão Preto, .................................................................. .

Nome:
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FERREIRA, Maria de Fátima. Sterility and New Reproductive
Technologies: in Daily Newspapers and Testimonies of Sterile
Men and Women in Brazil. Araraquara. 315p. Tese (Doutorado
em Sociologia) - Faculdade de Ciências e Letras, Câmpus de
Araraquara, Universidade Estadual Paulista.

ABSTRACT
Human sterility and New Reproductive Technologies (NRTs) have
been studied throughout History, the printed media and the
testimonies of sterile men and women, with a view to checking how
the social-gender relationships and NRTs are established, and what are
the consequences ofthe technical medicai procedures for the health of
the men, women, and children that underwent NRTs. In Brazil there
are no national data which determine the number of primary sterilitybearing individuais; nevertheless, social sterility caused by
sterilization is well established: 43%. In the past, as well as in the
present, sterility is seen as a synonym to female. NRTs are medicai
techniques which are efficacious at solving 5 to 15% of ali attempts,
but are still an experiment and entail health hazards for those
involved, especially for women. These hazards have only been the
concern of a few researchers from the medicai profession, of a few
feminists, and of very little interest from the media. In Brazil, NRTs
are offered at public hospitais and private clinics. The main recruiters
of patients for the NRTs are the printed media, the sterility caused by
male and female sterilization, and the growing range of services that
doctors and health professionals offer. The impact of NRTs is gender
differentiated, since it is in the women's bodies that the treatments are
performed, and, therefore, they are the ones who will bear the impact
of the medicai techniques in their bodies, which shows that NRTs do
not contribute to the genders' symmetry.
Key words: gender social relationships, human sterility, new
reproductive technologies

