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3
A Resposta da Biomedicina e o

Engajamento das Usuárias

Então meu filho não vai crescer dentro
 de um vidro, como eu vi num filme?

A MEDICALIZAÇÃO DA REPRODUÇÃO

As novas tecnologias reprodutivas ou reprodução assistida consistem em
tratamento paliativo para situações de esterilidade, substituindo o ato sexual como
momento da procriação (Corrêa, 1998): sua novidade em relação ao tratamento
convencional de esterilidade. As tecnologias de procriação promovem o “deslo-
camento do ato reprodutivo da esfera privada para um contexto de laboratório”
(Novaes & Salem, 1995: 69). As novas tecnologias reprodutivas se relacionam
ao processo de medicalização social, como um momento na medicalização da
reprodução (Corrêa, 1998, 2001; Novaes & Salem, 1995; Barbosa, 1999).

Corrêa (2001) reporta vários aspectos do conceito de medicalização: a
influência da inovação tecnológica na prática da medicina, introduzindo méto-
dos diagnósticos e terapêuticos, medicamentos, equipamentos médicos, o que
resulta no aumento do consumo de atos médicos e de medicamentos. A pro-
dução de atos médicos implica a expansão da comercialização de serviços e
produtos médicos associados à proliferação tecnológica. A medicalização
social diz respeito à redescrição, em termos médicos, de eventos fisiológicos
e comportamentos sociais desviantes, o que se reflete no consumo médico e
na produção de conhecimento pela medicina, submetendo o item medicalizado
a uma prática especializada. Tal seria o caso da reprodução assistida, ao
intervir na ausência involuntária de filhos.

O processo de medicalização da reprodução está em continuidade com o
processo histórico mais longo de medicalização das famílias como política dos
Estados modernos a partir do século XVIII, visando à melhoria da constituição
das populações. Os Estados pretendem manter a força de trabalho, integrando o
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crescimento demográfico ao desenvolvimento do aparelho de produção e con-
trolando-o por aparelhos de poder mais adequados (Foucault, 1988a). Com o
advento do Estado liberal, o objetivo é formar a população, realizando a domi-
nação social, sua pacificação e integração. A filantropia assume a posição de
intermediar o Estado não interventor e a iniciativa privada. A fim de difundir
técnicas de bem-estar da população surge o pólo assistencial, no qual o Estado
é o meio para divulgar o comportamento moral adequado. No pólo médico-
higienista, o Estado é o meio material para aplicação de medidas de higiene
pública e privada (Donzelot, 1986).

Foucault (1988a) analisa o papel da família nas políticas de saúde pro-
movidas pelo Estado. Os cuidados necessários à sobrevivência e boa formação
das crianças até a idade adulta viram problema médico. A família deve tornar-
se meio adequado para essa tarefa. A saúde dos filhos torna-se meta essencial
do grupo familiar, um aparelho estrito e localizado de formação. Como agente
de medicalização, providenciar o cuidado higiênico do corpo e do espaço é uma
das suas tarefas, contando com a orientação da literatura médica. O ponto de
articulação entre o cuidado dos indivíduos e a saúde do corpo social é o grupo
familiar que relaciona a ética privada da saúde ao controle coletivo da higiene e
à técnica científica de tratamento pelos médicos. Intensificam-se as relações
entre pais e filhos: o laço conjugal deve “organizar o que servirá de matriz para
o indivíduo adulto”, produzindo “um ser humano elevado ao estado de maturi-
dade” (Foucault, 1988a: 199).

Donzelot (1986) assinala a emergência no século XVIII do pensamento
social e médico referente aos costumes educativos, o que resultou em duas linhas
de promoção do empenho educacional: na burguesia e nas camadas populares.
A família burguesa se retrai em função dos serviçais: coesão que reforça seu
poder. A aliança com o médico promove a mulher burguesa ao status social de
mãe, atribuindo-lhe mais autoridade do que ao pai, e, ao mesmo tempo, incrementa
o poder do médico de repelir as práticas tradicionais de medicina.

Segundo Donzelot, o recentramento da família popular ocorre por redução
aos seus membros, cortando os vínculos externos com a esfera social ampla.
O objetivo das tarefas educativas é a vigilância contra tentações externas.
A posição das mulheres varia nos dois tipos de família. A burguesa descobre
uma missão na maternidade, ao revalorizar as atividades educativas contínuas
com suas tarefas sociais e na família. A difusão das normas de assistência e de
educação vira campo profissional. A mulher assume função educativa que se
volta para a própria família ou para outras. Já a atividade profissional da mulher
de classe popular é incoerente com a meta educativa de cuidar para a retração
social de marido e filhos. As expectativas quanto aos filhos divergem nos tipos
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familiares. Na família burguesa, instala-se um cordão sanitário para o desen-
volvimento infantil seguro, em regime de liberação protegida. Em contraste, a
infância das camadas populares vem em regime de liberdade vigiada, limitando
a liberdade das ruas e dirigindo os meninos para a casa ou a escola, lugares de
maior vigilância.

Nas camadas populares, a família desenvolve autonomia em relação às
redes de solidariedade e dependência que a envolviam (Ariès, 1981). As nor-
mas higienistas para trabalho e a criação e educação das crianças propiciaram
às mulheres poder contra a autoridade patriarcal na família. A revalorização da
família no final do século XIX resulta da junção dessas duas estratégias, servin-
do de ponto de apoio da reforma moral e alvo das medidas de higiene. De um
governo das famílias, em que estas são interlocutores do Estado, passa-se para
o governo por meio da família, tornada suporte dos imperativos sociais. Por um
lado, com a justificativa de defesa das crianças e mulheres, o Estado assume
poder tutelar sobre a família; por outro, a família pode se apropriar das normas
para o êxito do próprio grupo, que resolve em âmbito privado os problemas de
normalidade de seus integrantes. A promoção do saber educativo faculta à
família popular sua reorganização de acordo com prescrições da higiene do-
méstica, voltando-a para o cuidado com a prole (Donzelot, 1986).

O processo de medicalização da família se associa ao surgimento, no
século XIX, de uma medicina que visa ao controle da saúde e do corpo nas
camadas populares (Foucault, 1988b). O novo sistema liga a assistência médica
ao pobre, o controle da saúde da força de trabalho e um esquadrinhamento da
saúde pública que permite às camadas ricas se protegerem das classes perigo-
sas. Para tanto, três sistemas coexistem: uma medicina assistencial voltada
para os pobres, uma medicina administrativa encarregada de problemas gerais
como vacinação e epidemias, e uma medicina privada para quem pudesse pagá-
la. O higienismo é a corrente médica que estabelece a causalidade social das
doenças, o que desemboca na intervenção política: com base na ação dos médi-
cos higienistas, formam-se os sistemas de saúde e proteção social e médica na
Alemanha e na Inglaterra. Apenas com as descobertas de Pasteur sobre a etiologia,
que localiza nos germes a origem das doenças, o higienismo perde peso como
corrente de pensamento, mas não na prática médica: pelo contrário, o
intervencionismo e o controle social aumentam (Herzlich, 1984).

No século XVIII, o tamanho e a qualidade de vida da população tornam-se
cruciais para o trabalho produtivo e uma ordem política estável, o que envolve
os médicos na criação e manutenção da força de trabalho (Moscucci, 1990).
Moscucci associa a nova postura em relação à saúde da mulher e da criança
no período à importância política e econômica adquirida pela categoria ‘população’
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para o planejamento dos Estados. Em longo processo no contexto de
profissionalização da atividade médica, o saber e práticas das mulheres para a
cura e o trabalho das parteiras são tachados de charlatanismo e ignorância
(Barbosa, 1999). A regulamentação e institucionalização da medicina afetam a
atividade das parteiras: no século XV, na Alemanha, expede-se a primeira li-
cença para essa prática, com o propósito de impedir a realização de abortos e
de infanticídios.

Os regulamentos nos séculos XVII e XVIII visavam a restringir a práti-
ca da obstetrícia. Segundo Moscucci (1990), na institucionalização da profissão
médica, a partir do século XVII, impedem-se as mulheres de obter licença de
graduação em medicina nas universidades de Oxford e Cambridge. No século
XVIII, com a criação do sistema de hospitais voluntários, as instituições médi-
cas assumem o papel de prover cuidado ginecológico para mulheres pobres.
Emerge uma nova classe de clínicos voltada para o atendimento de parto e de
doenças de mulheres e crianças, que encampa a área de atuação das parteiras.
Até então, tratava-se de atividade leiga, e não de uma responsabilidade médi-
ca. Segundo Moscucci (1990), apenas a partir do final do século XVIII as
primeiras especialidades médicas como a urologia, a oftalmologia e a obstetrícia
deixam de ser consideradas atividades de leigos e charlatães para integrar a
medicina, o que ocorreu porque praticantes reivindicavam o estatuto profissional.
Nos séculos XVIII e XIX, com a sistematização da obstetrícia e a emergência
da ginecologia, legitima-se a idéia de que cuidados com o corpo feminino são
espaço exclusivo de competência médica. As intervenções médicas visam à
prevenção de riscos à saúde feminina e à garantia de nascimentos seguros,
controlando os riscos do parto para a diminuição da mortalidade (Barbosa, 1999).
Tais objetivos médicos se coadunam com as políticas dos Estados.

No século XIX, o saber médico volta-se para outro objeto e constitui
uma nova especialidade: a ginecologia ou medicina da mulher. Rohden (2001)
demonstra que o surgimento da ginecologia se relaciona a empreendimentos
científicos centrados na classificação e na delimitação das fronteiras entre se-
res humanos. Além de tratar dos órgãos reprodutivos da mulher, a ginecologia
constituía uma ciência da feminilidade e das diferenças entre homens e mulhe-
res. Segundo Moscucci (1990), na cultura ocidental, há a crença de que sexo e
reprodução são mais fundamentais para a natureza da mulher do que para a do
homem.

No início do século XIX, a autonomização da ginecologia legitima a visão
de que a finalidade do corpo feminino é a reprodução. Considera-se que puber-
dade, parto, menopausa afetam a mente e o corpo femininos de maneiras sem
contrapartida no homem. Desde o final do século XVIII, o estudo das diferen-
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ças sexuais ligou-se a debates sobre a função social dos sexos. Acreditava-se
que somente a ciência poderia prover evidência conclusiva da alocação de
papéis de gênero na sociedade. Após o iluminismo, a natureza, e não a religião
ou a metafísica, deveria definir o lugar do homem e da mulher na nova ordem
social (Moscucci, 1990). O iluminismo marca a mudança epistêmica na qual se
enraízam as concepções de que a biologia (o corpo estável e a-histórico) é a
base para prescrições sobre a ordem social (Laqueur, 1992). A construção
médica de homem e mulher como termos dicotômicos não tinha fundamento na
‘natureza’, mas baseava-se em oposições ideológicas do pensamento ociden-
tal. Na ginecologia, o conhecimento da “mulher natural” era o fundamento
necessário para a patologia e a terapia (Moscucci, 1990).

Rohden (2001) discorre sobre a institucionalização da medicina no Brasil
no século XIX, com a chegada da família real portuguesa. A Academia de
Medicina defende um projeto de sociedade medicalizada, que subordina o direito,
a educação, a política e a moral à verdade médica, inscrevendo a sociedade na
evolução para a civilização. Na Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, desde
1809 lecionava-se a arte obstétrica. A cadeira de Partos integrou-se às facul-
dades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia em sua criação em 1832. Os
médicos passam a diagnosticar e tratar afecções ginecológicas. Também se
oferece um curso de partos para regulamentar a atividade das parteiras, o que
não impediu que a maior parte da população continuasse a recorrer a ‘coma-
dres’ sem habilitação. Assim como na Europa do século XVIII, no Brasil do
século XIX, no contexto de uma medicina intervencionista, os médicos pro-
põem uma medicina higiênica de governo dos indivíduos. As crianças viram
objeto de atenção devido aos altos índices de mortalidade, estabelecendo-se o
papel da mãe higiênica. Nas famílias, moldes higiênicos vêm regular os papéis
materno e paterno. Até o período colonial a Igreja era a instância exclusiva de
regulação do sexo. No século XIX, o sexo se torna também objeto da medicina.

Nas teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro do século XIX
até 1940, Rohden (2001) constata o interesse em assuntos voltados para as
funções reprodutivas femininas. Já as teses referentes à urologia não debatem
a reprodução masculina. No discurso médico, a mulher aparece presa à sua
função sexual/reprodutiva, em contraste com o homem. Isso é explícito nas
teses sobre esterilidade, cuja causa sempre se relaciona a falhas na mulher. Em
1902, recusou-se uma tese sobre a esterilização da mulher com a justificativa
de que se trata de algo ofensivo à moral e aos bons costumes. Em 1893, o
médico Francisco de Castro compara esterilização e a fecundação artificial no
tocante à moralidade:
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A fecundação artificial é a procriação mediante o concurso de um opera-
dor, cuja intervenção corrige os desvios do processo natural na reprodu-
ção do homem. O marido fornece o princípio seminal, a substância fecun-
dante, que o prático, por uma combinação operatória, encaminha à cavi-
dade uterina, para determinar o contato do gérmen viril com o óvulo.
(Castro apud Rohden, 2001: 172)

Esse médico relata que a Sociedade de Medicina Legal Francesa não
considerou tal método ofensivo à moral, a despeito da intervenção direta de um
terceiro no processo reprodutivo. Encontra-se aqui um exemplo de que a
inseminação artificial homóloga, isto é, sem doador, já era tema de debate na
França e recebeu menção no contexto brasileiro do século XIX.

No século XIX, houve a onda de criação de maternidades e hospitais
voltados para doenças femininas, o que caracteriza a especialização dentro do
campo médico. A ginecologia se separa da obstetrícia (Rohden, 2001). Quanto ao
desenvolvimento de técnicas em si, cabe destacar, no século XVIII, a retomada
e aperfeiçoamento do fórceps, além da cesariana e da adoção de medidas de
assepsia e analgesia no século XIX (Rohden, 2001). No século XX, consolida-se
a medicalização da gestação com atendimento pré-natal e no parto. Na segunda
metade do século XX, a aplicação de técnicas de ultra-sonografia para acompa-
nhar a gestação é um dos desenvolvimentos mais relevantes. O acesso direto a
imagens do feto reproduzidas em um monitor na ultra-sonografia contribuiu
para a visão de autonomia do feto quanto ao corpo materno (Barbosa, 1999).
Criam-se procedimentos de diagnóstico fetal como a ultra-sonografia obstétrica.
Entre as técnicas de testagem pré-natal, salientam-se a amniocentese e a biopsia
de vilosidades coriônicas (Hubbard, 1990; Cowan, 1992). A amniocentese
difundiu-se desde a década de 1970 nos Estados Unidos.

O DESENVOLVIMENTO DA S TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA

As primeiras experiências de substituir o coito na reprodução foram feitas
em animais. Antes de se disseminar para a medicina, sua difusão e aperfeiçoa-
mento ocorreram na veterinária com propósitos de melhorar a produção na
pecuária, como a inseminação artificial na procriação animal (Edwards, 1991).
A reprodução assistida consiste de técnicas de baixa complexidade (inseminação
artificial), e de alta complexidade, com manipulação de ambos os gametas em
laboratório: principalmente a fertilização in vitro (FIV) e a (ICSI). O naturalista
Lazzaro Spalanzani iniciou as experiências com inseminação artificial. Usou
sapos nos experimentos para provar a qualidade fecundante do sêmen e fez a
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primeira inseminação artificial em uma cadela em torno de 1770 (Laqueur,
1992; Correia, 1997).

No desenvolvimento da inseminação artificial, houve mudanças no ponto
de aplicação: intravaginal, intracervical e intra-uterina (WHO, 1992). Em 1791,
Hunter registrou a primeira experiência de inseminação artificial entre marido
e mulher, mas a primeira gravidez é de 1799 (Rede Feminista de Saúde, 2003).
As experiências de fertilização in vitro em mamíferos com oócitos (óvulos) de
coelhas e de porquinhos-da-índia começaram em 1878 (WHO, 1992). A pri-
meira transferência de embrião em animais data da última década do século
XIX (Wit & Corea, 1991). Em 1884, nos Estados Unidos, fez-se a primeira
inseminação com doador em caso de infertilidade do marido. Em 1897, o Santo
Ofício do Vaticano proibiu a inseminação, por efetivar a procriação sem coito e
com masturbação, violando a lei natural (Stolcke, 1986).

Na primeira década do século XX, registra-se gravidez com sêmen de
doador (WHO, 1992). Na década de 1930, a inseminação artificial se difunde
na pecuária. Nos anos 40, induz-se a ovulação em coelhas, ovelhas, vacas e
cabras. Há relatos de inseminação humana na Europa e nos Estados Unidos na
mesma época (Wit & Corea, 1991). O primeiro nascimento por inseminação
humana com sêmen congelado (criopreservado) ocorre nos Estados Unidos
em 1953. A criopreservação de sêmen tornou-se um procedimento de rotina, o
que permitiu a criação de bancos de sêmen em diversos países (Rede Feminista
de Saúde, 2003; WHO, 1992). Em 1959, libera-se a venda da pílula anticon-
cepcional nos Estados Unidos (Wit & Corea, 1991). A inseminação com sêmen
de doador (IAD) difunde-se a partir dos anos 60 do último século. O aumento
de eficácia da inseminação inclui a estimulação ovariana com gonadotrofinas e
o tratamento do sêmen (WHO, 1992). Corrêa (2001) observa que a substitui-
ção do sêmen fresco pelo criopreservado, ao inserir um intervalo entre o ato da
doação e sua recepção, possibilitou a garantia do anonimato do doador e do
sigilo sobre a doação, bem como a pesquisa de doenças sexualmente
transmissíveis com a testagem do sêmen.

Com óvulos humanos, o primeiro registro publicado de tentativa de FIV
data de 1944. Nessa década, transferem-se embriões do útero de uma vaca
para outra e começam as experiências de congelamento de embriões animais.
A FIV com óvulos de mamíferos se desenvolve nos anos 50 do último século,
bem como técnicas de centrifugação do sêmen para separar espermatozóides
por sexo, considerando cromossomas X e Y (Wit & Corea, 1991).

Robert Edwards, um especialista inglês em reprodução, forma uma equipe
para a pesquisa da FIV em humanos nos anos 60 (Wit & Corea, 1991). Em
1970, registra-se a coleta de óvulos por meio de laparoscopia. Em 1973, houve
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uma gestação bioquímica, isto é, o aumento passageiro da gonadotrofina coriônica,
após a transferência de um embrião humano com oito células, gestação essa que
não prosseguiu (WHO, 1992). Começa o êxito no congelamento e descongela-
mento de embriões animais. Na pecuária, ocorre o nascimento do primeiro
novilho, a partir de embriões congelados em 1974. Forma-se a Sociedade Inter-
nacional de Transferência de Embriões (IETS), disseminando a técnica na
pecuária e envolvendo investimentos vultosos (Wit & Corea, 1991).

O nascimento do primeiro bebê de proveta em 1978 resulta da pesquisa
de Edwards e Patrick Steptoe, ginecologista obstetra. Desenvolvido para
infertilidade por fator tubário, o tratamento se estende para infertilidade sem
causa aparente em 1980; em 1983, para endometriose; em 1984, para fator
imunológico e para fator masculino; em 1985, para fator cervical. Em 1983, se
logram gravidez com embriões doados e a primeira experiência bem-sucedida
de criopreservação de embriões humanos. A primeira gravidez com doação de
óvulos em caso de falência ovariana ocorreu em 1984 (WHO, 1992).

Esse retrospecto mostra que, no século XX, a pesquisa básica em repro-
dução se desenvolve primeiramente na pecuária e na veterinária, e depois se
volta para a infertilidade humana. Esse processo inclui a migração de profissio-
nais como Jacques Testart, um especialista em fisiologia da reprodução animal
e pesquisador do Instituto Nacional da Pesquisa Agronômica, na França. Ele
desenvolvia uma técnica de lavagem de embriões de uma vaca inseminada
para o útero de outra. Em 1977, ele se integra ao laboratório de um hospital,
onde pesquisa a FIV humana. Testart usa óvulos doados por voluntárias que
iam sofrer cirurgias de laqueadura. Induzia-se a ovulação e marcava-se a opera-
ção para o momento da ovulação. Os doadores de esperma não remunerados
eram os profissionais do hospital e a equipe de pesquisa. Não se transferiam os
embriões. Somente após o nascimento do primeiro bebê de proveta na Inglaterra,
inicia-se o projeto de tratamento com casais inférteis, obtendo-se o nascimento
em 1981 (Testart, 1995).

Nos anos 50 e 60 do último século, houve as primeiras experiências de
indução da ovulação no tratamento convencional de esterilidade, com citrato
de clomifeno; gonadotrofinas da mulher “menopausada” (HMG); hormônio
folículo-estimulante (FSH) e gonadotrofina coriônica (WHO, 1992). Na FIV,
captava-se o óvulo em ciclos espontâneos,1 alcançando-se apenas 6% de nasci-
mentos por tentativa. Para aumentar a efetividade da técnica, passou-se a induzir
a superovulação com citrato de clomifeno, logrando-se o primeiro nascimento em
1981. O objetivo da superovulação é obter mais embriões para transferência, o
que triplica a eficácia da técnica. O tratamento com FSH e com HMG se difunde
na reprodução assistida (WHO, 1992; Speroff, Glass & Kase, 1995).
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Por risco de gestações múltiplas, evita-se a transferência de embriões
formados em número excessivo. O congelamento dos embriões excedentes
torna-se outro recurso para aumentar a eficácia do método, permitindo a trans-
ferência posterior caso não haja gravidez ou se desejem mais filhos, sem a
necessidade de novo ciclo de FIV. Prepara-se o endométrio com medicação
hormonal e avalia-se a sua espessura por ultra-sonografia, antes da transferên-
cia (Speroff, Glass & Kase, 1995). Salienta-se que a prática de congelamento
de embriões se relaciona à dificuldade técnica de congelamento de óvulos.
Houve uma gestação com óvulos criopreservados em 1986, procedimento que
teve raríssimos registros de sucesso (WHO, 1992; Testart, 1995; Luna, 2002a).

A coleta de óvulos ocorria por laparoscopia desde 1970 (WHO, 1992).2
Edwards e Steptoe conseguiram identificar o momento da ovulação para cap-
tar o óvulo em ciclo espontâneo fazendo a dosagem do hormônio luteinizante
(LH) de três em três horas em 1978 (Speroff, Glass & Kase, 1995). Em 1981,
registra-se a coleta laparoscópica guiada por ultra-sonografia. Em 1985, faz-se
a aspiração dos folículos ovarianos por punção no fundo de saco vaginal guiada
por ultra-sonografia (WHO, 1992). Uma agulha passa por guia esterilizado
ligado ao transdutor de ultra-som transvaginal e se dirige ao ovário para puncionar
um folículo e aspirar este e todos os adjacentes (Speroff, Glass & Kase, 1995).
A bibliografia técnica atual (Speroff, Glass & Kase, 1995) e a de divulgação
(Chedid, 2000; Abdelmassih, 1999) apresentam a punção de ovário guiada por
ultra-sonografia transvaginal como o único modo de captação de oócito.

Desenvolvem-se outras técnicas que manipulam o óvulo fora do corpo,
como na Fertilização In vitro e Transferência Embrionária (Fivete),
podendo variar quanto ao local da fertilização – in vitro (externa), ou in vivo
(dentro do corpo) –, ao tipo de transferência, que na Fivete é feita para o útero,
e ao modo ou estágio da fertilização. Na Fivete, transfere-se um embrião de
quatro a dez células após 48 a 72 horas da fertilização. Há a possibilidade
de transferência no quinto dia, em estágio de blastocisto (Speroff, Glass &
Kase, 1995). Na transferência intratubária de gametas (GIFT), a fertilização
ocorre dentro do corpo, colocando óvulos e espermatozóides na trompa. Em
1984, houve a primeira gestação por GIFT, com laparotomia (WHO, 1992).
Passou-se a transferir gametas por laparoscopia, e mais recentemente por
canulação transcervical da trompa (Speroff, Glass & Kase, 1995). A transfe-
rência intratubária de zigoto (ZIFT), embrião de um dia, gerou gravidez em
1986. Em 1987, ocorre gravidez por transferência tubária de ovócito em estágio
de pró-núcleo (Prost), estágio do óvulo recém-fecundado anterior à fusão dos
núcleos do óvulo e do espermatozóide (WHO, 1992). Na transferência de oócito
e esperma para o peritônio (Post), injetam-se sêmen e óvulo na cavidade
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peritonial (Speroff, Glass & Kase, 1995). Essas técnicas implicam a transfe-
rência para parte do corpo que não o útero – trompas, peritônio –, envolvem
distintas etapas do desenvolvimento embrionário (ZIFT, Prost), ou união dos
gametas dentro do corpo (GIFT, Post). Em todas, colocam-se gametas em
contato dentro ou fora do corpo.

Técnicas de micromanipulação alteram o modo de contato de óvulo e
espermatozóides. Na inserção subzonal de espermatozóides (Suzi), introduzem-
se de cinco a dez espermatozóides no espaço entre a zona pelúcida – revesti-
mento externo – e a membrana celular do óvulo, com registro de uma gestação
em 1989. Desenvolveu-se esse método em função de casos de infertilidade
masculina com espermatozóides imóveis, contagem extremamente baixa e in-
capacidade de penetrar o revestimento externo (WHO, 1992; Speroff, Glass &
Kase, 1995).

Em 1991, acidentalmente injetou-se um espermatozóide no citoplasma
do óvulo e ocorreu a fertilização. Transferiu-se o embrião, e em 1992 nasceu o
primeiro bebê por meio da técnica depois denominada ICSI (Rede Feminista de
Saúde, 2003). A ICSI permite ultrapassar mecanismos protetores do óvulo con-
tra espermatozóides anormais (Speroff, Glass & Kase, 1995). Abdelmassih
(1999) considera que a técnica ampliou o atendimento, pois tanto a inseminação
intra-uterina como a FIV dependem de número grande e boa qualidade de
espermatozóides no sêmen, que pode ser submetido à capacitação espermática.
Quantidades muito reduzidas ou baixa qualidade impossibilitariam o recurso à
reprodução assistida, mas, com a ICSI, um número mínimo de espermatozóides
é necessário. A ICSI permitiu a inclusão desse grupo de homens inférteis na
reprodução assistida sem depender de doação de sêmen.

Criaram-se técnicas auxiliares para obter espermatozóides de homens
com doença obstrutiva ou de vasectomia, e assim realizar a ICSI. São a Aspi-
ração Percutânea de Espermatozóides do Epidídimo (Pesa), a Aspiração Tes-
ticular de Espermatozóides (Tesa) e a Extração Testicular de Espermatozóides
(Tese) ou biópsia de testículo. Extraem-se os espermatozóides por meio de
uma injeção no epidídimo, no testículo, ou de retirada de tecido do testículo
(Abdelmassih, 1999). A biópsia implica maior invasão do corpo masculino,
o que se acentua na microdissecção, quando se extraem túbulos seminíferos do
meio do testículo, local de maior concentração de espermatozóides (Luna,
2002a).

O campo da medicina de reprodução humana não absorve todas as inova-
ções técnicas. Ao entrevistar os profissionais de serviços públicos e de clínicas
particulares, perguntei pelos tipos de tratamento de infertilidade oferecidos: as
respostas se restringiam a coito programado (com ou sem estimulação ovariana
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e monitoração por ultra-sonografia), inseminação intra-uterina, FVI e ICSI,
esta última nem sempre presente. Alguns só lembraram de mencionar o tra-
tamento convencional de coito programado depois de indagados sobre sua
existência. Um dos médicos entrevistados, com pesquisa de doutorado na área
de reprodução humana, mencionou as técnicas GIFT e Post. Citando dados
estatísticos da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, ele confir-
mou que técnicas estariam caindo em desuso. Os relatos indicam que houve o
uso e abandono de técnicas, e que algumas nem mesmo chegaram a integrar a
rotina dos serviços.

Verificando-se os dados do Registro Latinoamericano de Reproducción
Asistida 2001, percebem-se as mudanças de escolha dos métodos ao longo
dos anos (Zegers-Hochschild & Galdames Inguerzon, 2001). Em 1991, ano do
primeiro levantamento, “GIFT e outros”3 somavam 22,5% das aspirações, en-
quanto FIV constituía 77,5% das aspirações. Em 1993, ano seguinte ao do
primeiro nascimento por ICSI, 3,7% das aspirações destinavam-se à nova téc-
nica, 15,4% correspondiam a GIFT e outros, ao passo que 80,9% das aspira-
ções eram para FIV. Em 2001, a proporção se inverteu, 71,5% das aspirações
correspondendo a ICSI, 0,4% para GIFT e outros, e 28,1% para FIV. As mudan-
ças revelam o dinamismo do campo da reprodução assistida: algumas técnicas
estão virtualmente descartadas, e outras, recentes e criadas para problemas
específicos, como a ICSI, passam a ser a opção prioritária.

A investigação em embriões é outra técnica complementar da reprodu-
ção assistida (Rotania, 2001a). Os primeiros artigos com experimentos de biópsia
de embriões humanos são de 1989. No diagnóstico genético pré-implantação
(PGD), retira-se um blastômero (célula) de um embrião no estágio de seis a
oito células para testá-lo antes de sua transferência. Os exames foram efetivos
para duas doenças ligadas ao cromossomo X – a síndrome do X frágil ou retardo
mental ligado ao cromossomo X, e a adrenoleucodistrofia – e para a seleção
sexual de embriões. A principal técnica para testar as alterações era a reação
polimerase em cadeia (PCR), que permite detectar doenças provocadas por
defeitos em um só gene, como a fibrose cística, a distrofia muscular de Duchene,
anemia falciforme, doença de Tay-Sachs e síndrome de Lesch-Nyan (WHO,
1992; Speroff, Glass & Kase, 1995). Em 1996, introduz-se a técnica de
hibridização in situ por fluorescência (Fish), que detecta anomalias
cromossômicas como as síndromes de Down, de Edwards e de Patau, além de
identificar o sexo do embrião (Abdelmassih, 1999).4 Abdelmassih salienta a
proibição da escolha do sexo do bebê, restrita a evitar doenças hereditárias
ligadas ao sexo como a hemofilia (1999). Não existe legislação brasileira sobre
reprodução assistida, mas a proibição de seleção sexual de embriões, exceto
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para doenças ligadas ao sexo, consta da Resolução 1.358/92 do Conselho Fe-
deral de Medicina.5

O CICLO FIV

A primeira fase do ciclo de tentativa de FIV é a indução de ovulação,
que compreende aplicação de injeções hormonais, monitoração da ovulação
por meio de ultra-sonografia a partir do sétimo dia, bem como exames de san-
gue para verificar dosagens hormonais. Há dois tipos básicos de esquema de
indução, o ciclo longo e o ciclo curto:

No ciclo longo, se faz um bloqueio do ovário primeiro para ele parar
de funcionar, se faz um bloqueio (...) para zerar qualquer crescimento
de folículo, para não pegar (...) nenhum folículo em andamento. (...)
Porque tem um hormônio que provoca a ovulação. O LH sobe em deter-
minada época e provoca a ovulação. E quando a gente está fazendo um
ciclo de fertilização in vitro, a gente quer controlar tudo isso. Então a
gente zera toda a produção hormonal do ovário e faz mais ou menos
uns 14 dias (...) ou 15 dias de bloqueio. Depois vai começar o estímulo.
Esse é o ciclo longo. O ciclo curto, a gente começa um bloqueio prati-
camente junto com o estímulo, que são pacientes que a gente não quer
bloquear muito, porque elas têm uma reserva ovariana um pouco bai-
xa, ou pela idade. Se a gente está prevendo que talvez ela não tenha
muitos folículos para a gente poder fazer a punção, a gente faz geral-
mente o ciclo curto. (Médica)

Existem dois tipos de protocolo de hiperestímulo controlado do ovário:
um longo, em que o bloqueio começa na metade do ciclo menstrual anterior ao
ciclo induzido para FIV, e um curto, em que o bloqueio começa no oitavo dia do
ciclo FIV. Aplica-se o protocolo curto em pacientes que respondem mal à
indução, as “más respondedoras”. No ciclo longo, usam-se drogas para bloque-
ar o estímulo do sistema nervoso central (hipófise), impedindo a produção de
gonadotrofinas que estimulariam a ovulação. Bloqueia-se a função central que
produz o pico do hormônio luteinizante (LH) para evitar o cancelamento do
ciclo quando a ovulação ocorre antes do momento programado e inviabiliza a
captação dos oócitos (WHO, 1992; Speroff, Glass & Kase, 1995).6

A segunda etapa consiste na captação dos óvulos. Aplica-se injeção de
hormônio gonadotrófico humano (hCG) para induzir a maturação final dos
folículos ovarianos. Monitora-se a aspiração dos folículos por ultra-sonografia,
com a paciente sob sedação. No dia da aspiração, o companheiro comparece
para a coleta de sêmen por masturbação. A terceira fase ocorre no laboratório,
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onde o embriologista coloca cada óvulo maduro em placa de Petri e acrescenta
o sêmen preparado. Avalia-se a fertilização e o desenvolvimento embrionário
por três dias. Com o êxito na clivagem dos embriões, vem a quarta fase, a
transferência dos embriões por meio de um cateter que passa pelo colo do
útero. Após a transferência, pede-se imobilidade absoluta na primeira hora, e
repouso até o dia do exame. O grau de repouso exigido varia entre os serviços.
Não vindo a menstruação, a paciente faz exame de sangue para verificar a
gravidez, o Beta-hCG, 12 dias depois da transferência. Confirmada a gestação,
a paciente recebe suplementação de progesterona nos três primeiros meses
para “segurar a gravidez”. Alguns programas acompanham a gravidez até o
primeiro exame de ultra-sonografia que confirme o batimento cardíaco fetal,
entre a sexta e a oitava semanas; em outros, ela é acompanhada até o fim do
terceiro mês, e então se encaminha a paciente de volta para seu ginecologista,
que a atenderá no restante da gravidez.

Na ICSI, a diferença se limita ao procedimento de fertilização no labora-
tório. A inseminação intra-uterina tem protocolo mais simples, com dose bem
menor de hormônios e sem bloqueio, captação de oócitos nem transferência de
embriões. A suplementação de progesterona não é necessária na gestação. Na
inseminação, o estímulo é mais fraco, a fim de amadurecer um número menor
de folículos ovarianos, evitando-se a gestação múltipla.

CLONAGEM E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

NA REPRODUÇÃO ASSISTIDA: A  FRONTEIRA

 As primeiras experiências com clonagem datam de 1894, quando se sepa-
ram células de embriões de ouriço-do-mar e se desenvolvem larvas pequenas e
completas. Em 1901, divide-se um embrião de salamandra e se produzem duas
larvas. Em 1903, um botânico cunha o termo ‘clone’: “uma colônia de organismos
que, de modo assexuado, deriva de apenas um progenitor” (Rumjanek, 2001:
35). Nas décadas de 40 e 50, clonam-se vários animais por fissão de embriões.
Em 1952, faz-se o transplante do núcleo de uma célula embrionária de sapo
para um óvulo enucleado com geração de girinos e, posteriormente, sapos. Em
1964, obtém-se o desenvolvimento de uma cenoura completa a partir de células
de suas raízes. No mesmo ano, clonam-se células somáticas adultas, com uso da
técnica de transferência nuclear de células intestinais de girinos, um método que
se aperfeiçoa com girinos e sapos na década de 1970. Em 1983, desenvolve-se a
transferência nuclear em embriões de mamíferos e se transplantam núcleos de
células embrionárias de camundongos para óvulos enucleados. Nessa década,
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consegue-se o mesmo com bois, ovelhas, porcos, bodes e ratos, até se obter o
nascimento de um bezerro em 1993.

Em 1997, o Instituto Roslin, na Escócia, anuncia o êxito na primeira
clonagem de mamífero por transferência de núcleo de célula somática adulta,
com o nascimento da ovelha Dolly (Rumjanek, 2001). Nos anos seguintes,
clonam-se vários mamíferos, principalmente a partir de células embrionárias,
mas também com células adultas. Nos experimentos de clonagem envolvendo
células de seres humanos, em 1993, realizou-se a clonagem de um embrião
humano inviável por fissão gemelar, isto é, com a separação de suas células
(Os avanços da reprodução humana em laboratório, 1998).

Em novembro de 2001, despertando grande polêmica, a empresa america-
na de biotecnologia Advanced Cell Technology divulgou o desenvolvimento de
um embrião humano por meio da técnica de clonagem por transferência nuclear.
O máximo de desenvolvimento alcançado foi o estágio de seis células, e a com-
panhia frisou que seu objetivo era a obtenção de células-tronco (Empresa clona
1o embrião humano, 2001; Empresa dos EUA clona embrião humano, 2001).

Em 2002, o especialista em reprodução humana Severino Antinori rela-
tou que gestações de fetos gerados por meio da clonagem estavam em curso
(Ginecologista.anuncia clone humano, 2002). No Natal, a empresa Clonaid, da
seita dos raelianos, anunciou o nascimento do primeiro clone humano (Seita diz
ter criado bebê clonado, 2002). Nenhum dos dois apresentou comprovação de
êxito. Em 2004, cientistas coreanos da Universidade Nacional de Seul comuni-
caram a clonagem de trinta embriões humanos por transferência de núcleo de
célula somática adulta, com extração de células-tronco, o que abriria caminho
para a clonagem com objetivos terapêuticos (Azevedo, Jansen & Braga, 2004).
Depois do relato de êxitos, constatou-se fraude nas pesquisas, processo anali-
sado por Souza e Caitité (2006).

Na clonagem com objetivos terapêuticos, cultivam-se embriões em labo-
ratório para obtenção de células-tronco e não se faz transferência para o útero.
Célula-tronco é aquela “com capacidade de auto-renovação ilimitada/prolon-
gada, capaz de produzir pelo menos um tipo de célula altamente diferenciada”
(Pereira, 2002: 65). Na década de 1980, isolaram-se células-tronco embrioná-
rias de camundongo em laboratório. Em 1998, desenvolveram-se as primeiras
linhagens de células-tronco embrionárias humanas. O óvulo fertilizado até a
fase de mórula (terceiro dia de desenvolvimento) é composto de células
totipotentes, isto é, cada uma pode gerar um novo embrião. Retiradas do nó
embrionário (estrutura que origina o corpo de embrião) de blastocistos no quin-
to dia de desenvolvimento, as células-tronco embrionárias são pluripotentes:
formam qualquer célula do organismo adulto (Carvalho, 2001).
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A partir das células-tronco embrionárias pluripotentes seria possível criar
tecidos para transplante, o que permitiria a cura de diversas doenças (Pereira,
2002). Em seres humanos nascidos, existem células-tronco adultas na medula
óssea e no sangue do cordão umbilical que geram células da linhagem sangüínea
e podem formar órgãos e tecidos de mesma origem embrionária. Há células-
tronco adultas com potencial de diferenciação limitado ao próprio tecido (Car-
valho, 2001; Pereira, 2002). A Igreja Católica, grupos de defesa do embrião
humano e uma minoria de cientistas advogam o uso restrito às células adultas,
evitando a destruição de embriões para obtenção de células-tronco (Nos EUA,
alvoroço contra a clonagem, 2004; Escobar, 2004; Azevedo, 2003).

Houve menção a técnicas experimentais em palestras, congressos e
simpósios, todas já citadas em seções de divulgação científica da grande impren-
sa brasileira (Luna, 2002a). O dr. Roger Abdelmassih, na palestra “Manipulação
genética e reprodução assistida”, relatou a pesquisa de haploidização de células
somáticas com o objetivo de fabricar óvulos.7 Na técnica se reduz a dotação
genética do núcleo de um conjunto de 23 pares de cromossomas (2n) para um
conjunto simples de 23 cromossomas (n). Transfere-se o núcleo para um óvulo
enucleado e se fecunda o óvulo fabricado com espermatozóides. Embora use
transferência de núcleo, a técnica difere da clonagem, porque há fecundação
(Luna, 2002a).

Na mesa-redonda sobre infertilidade masculina do VI Congresso Brasi-
leiro de Reprodução Assistida, dr. Jorge Hallak, na comunicação “Aspectos
atuais do tratamento médico-cirúrgico”, mencionou a criopreservação do
parênquima testicular, ou “congelamento de testículo”. A técnica visa a preser-
var a fertilidade de pacientes que vão se submeter à quimio ou radioterapia, em
particular dos impúberes, que não ejaculam, o que impede a coleta de sêmen
prévia ao tratamento (Transplante.de testículo pode curar esterilidade, 1999).
O dr. Jorge Borges Fragoso, na mesma mesa, tratou do “Potencial terapêutico
e limitações do transplante de espermatogônias”. Transplantam-se as células
produtoras de espermatozóides para um animal hospedeiro, a fim de propiciar
um meio mais saudável para o desenvolvimento de gametas, uma técnica ainda
não experimentada em humanos.8 O dr. Fragoso relatou técnicas de
micromanipulação, em que se injetam células precursoras dos espermatozóides
(as espermátides ou células alongadas e as células redondas) nos óvulos, para
propiciar a fertilização.9 Um congressista perguntou sobre o amadurecimento
de espermatozóides no laboratório, dizendo que a técnica com espermatogônias
seria “science fiction” (sic).

Ainda no VI Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, a pesquisa-
dora Vanessa Rawe apresentou a comunicação “Maturação in vitro de oócitos
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humanos” e incluiu o transplante de citoplasma nas abordagens futurísticas. O
dr. Dmitri I. Dozortsev abordou a técnica no Simpósio Internacional Revisão
Crítica dos Avanços em Reprodução Assistida, em São Paulo, novembro de
2002. As matérias da grande imprensa designam o transplante de citoplasma
de “rejuvenescimento de óvulos”. Seu objetivo é melhorar a qualidade dos óvu-
los de mulheres mais velhas e aumentar as chances de fertilização por meio da
injeção de uma porção de 10 a 15% do citoplasma de óvulos de doadora jovem
(Weber, 1998). Houve destaque na imprensa para a maturação de folículo ova-
riano in vitro ou de tecido ovariano in vivo, em que se retira tecido a fim de
congelar e devolver ao corpo da mulher ou para transplantá-lo e cultivá-lo em
animal hospedeiro (Rossi-Ferragut, 2001) no último caso, de modo semelhante
à técnica com espermatogônias. Uma embriologista entrevistada pesquisava a
criopreservação de parênquima ovariano em felinos. Salienta-se que, no desen-
volvimento das tecnologias reprodutivas, o grau de intervenção não se restringe
ao corpo feminino, mas alcança o masculino e desce para níveis microscópicos
(Luna, 2002a).

No VI Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, houve queixas sobre
o “furor da imprensa por novidades”. Um moderador comentou sua resposta a
mensagens de correio eletrônico perguntando sobre tratamentos publicados em
notícias de jornal: não existem publicações científicas. A publicação de inova-
ções na grande imprensa como se estivessem imediatamente disponíveis cria
expectativas e demandas entre os pacientes. Essa queixa foi feita também por
médicos entrevistados. Uma médica que entrevistei esclarece tratar-se de pro-
cedimento experimental não oferecido na clínica sempre que um paciente a
procura com um recorte de jornal sobre inovação técnica. A grande imprensa
noticiou que uma clínica fez transferência de citoplasma no Brasil (Henriques,
2001; O método usado, 2001), prática que despertou a crítica de um médico
com doutorado entrevistado: “Transferência de citoplasma, proibido na Europa,
proibido nos Estados Unidos, feito no Brasil aleatoriamente, porque ele garante
que tem segurança. (...) Isso é deixar a medicina de lado e passar a ser um
vendedor de tecnologia”. A crítica se dirige à oferta de procedimentos experi-
mentais sem estudos sobre riscos envolvendo os bebês gerados, além da censura
ao caráter comercial de oferta de tecnologia.

Desaconselhado na Europa, desaconselhado nos próprios Estados
Unidos onde foi iniciado pelo Cohen. Porque você cria heteroplasmia.
Você mistura DNA mitocondrial de uma mulher com o da receptora. E
ninguém sabe o que vai acontecer com isso. Sabe-se que, em animais,
isso gerou oncogênese maior, um número maior de câncer; gerou alte-
rações no sistema imunológico nos animais nascidos disso. (Médico)
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O médico justifica sua desaprovação da técnica de transferência de
citoplasma de óvulo em função de resultados negativos em cobaias geradas. Se
a técnica resultou em câncer e alterações no sistema imunológico de animais,
não se sabe se há ‘segurança’ para aplicação em seres humanos. Médicos e
embriologistas entrevistados condenaram as técnicas experimentais com base
no risco e na impossibilidade de prever resultados.

O ENCANTAMENTO DA CIÊNCIA: EFICÁCIA E RISCO

 O grau de adesão de profissionais e pacientes à reprodução assistida
relaciona-se à confiança no empreendimento científico. Jordanova (1989) aler-
ta sobre a impossibilidade de tratar a medicina como um ramo da ciência, dado
seu caráter de prática de cura em que clínicos lidam com seus pacientes. A
despeito disso, ela reconhece a superposição entre ciência e medicina, pois
seus núcleos centrais se relacionam no nível das idéias. A medicina de reprodu-
ção humana é correntemente representada como uma área de ponta do desen-
volvimento científico, por criar “bebês de proveta” em laboratórios, e até
“clones”. Essa especialidade é espaço em que se constatam os limites fluidos
entre os campos da ciência e da medicina.10 Vê-se a reprodução assistida
como uma das ciências “naturais” aplicadas para formar famílias “naturais”.
Quando se representa a ciência a serviço de uma causa nobre, é um imperativo
moral não impedir seu avanço, considerado inevitável (Franklin, 1997).

“É reconfortante saber que homens e mulheres podem contar com um
aliado cada vez mais poderoso em sua cruzada – a tecnologia” (Abdelmassih,
1999: 92), diz um livro de divulgação da reprodução assistida. No contexto da
fé no progresso da ciência, analisa-se a concordância em substituir a relação
sexual, ato dito natural de fazer filhos, por um procedimento técnico. Namenwirth
(1986) expõe razões para o predomínio da ciência nas sociedades ocidentais
modernas: primeiramente, o conhecimento gerado pela ciência traduz-se de
modo muito rápido em avanços técnicos e médicos altamente prezados. Além
disso, a ciência exemplifica importantes valores dessas sociedades, tais como
inteligência, racionalidade, objetividade, perseverança, domínio e controle da
natureza. Por fim, a ciência provê uma cosmovisão, um meio de compreender
o universo e a posição humana nele. Martin (1997) discorre sobre a dificuldade
de propor o estudo cultural das ciências naturais para profissionais da área,
uma vez que a visão que sustentam de natureza não pretende ser uma visão de
mundo, mas revelar a realidade. A ciência considera a objetividade como ponto
de vista, a natureza como um objeto e a materialidade como realidade.
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A ciência é parte constitutiva da cosmovisão ocidental. Latour (2000)
observa que, ao passo que os antropólogos, quando estudam sociedades tradi-
cionais, centram sua pesquisa na análise da cosmovisão do grupo, os sociólogos
das ciências são censurados ao fazê-lo, por causa da concepção de que apenas
a produção científica considerada falsa, ideológica e ultrapassada necessitaria de
explicação pelo contexto. Para Latour, os cientistas projetam sobre a natureza
suas categorias sociais, mesmo julgando não fazê-lo. O objetivo de analisar as
tecnologias reprodutivas não é demonizar a técnica ou assumir uma metafísica
anticiência, perigos contra os quais Haraway (1991) adverte. A intenção é discu-
tir de que forma a opção por tratamento de reprodução assistida e a linguagem de
eficácia e de risco utilizada por médicos, pacientes e analistas sociais integram
o contexto de encantamento pela ciência.

Alegações de eficácia e de risco estão presentes no discurso de especi-
alistas em reprodução humana, em publicações de divulgação e na literatura
científica. Dr. Roger Abdelmassih, em palestra aqui citada, comentou sobre
certa clínica que ofereceria de 50 a 55% de chances de gravidez por meio da
fertilização assistida para uma mulher de 32 anos, ao passo que após os 36 as
chances seriam de, no máximo, 38%. Essa taxa de sucesso foi a mais alta
relatada por especialistas de reprodução humana, e o único exemplo em que a
taxa de êxito superaria a de insucesso. Segundo um livro de divulgação, “o uso de
uma técnica chamada ICSI permitiu obter, em fins de 1996, índices médios
de gravidez por tentativa em torno de 45% – contra os 33% anteriores da FIV”
(Abdelmassih, 1999: 63). “Tomada isoladamente, a fertilização, ou seja, o encon-
tro bem-sucedido entre espermatozóide e óvulo, alcança índices em torno de
49% por tentativa por meio da FIV, enquanto a ICSI ostenta espantosos 89%”
(Abdelmassih, 1999: 65). A despeito dos números “espantosos”, verifica-se nas
afirmativas mais de um modo de definir sucesso: gravidez, ou fertilização.
Segundo Chedid (2000), os resultados positivos variam de 15 a 40% por tentativa.

Há alertas sobre a possibilidade de insucesso. Chedid (2000) afirma não
existirem limites para o número de tentativas, embora alguns especialistas con-
siderem a chance de êxito muito pequena após seis ou sete. Para Chedid, o
médico e o casal devem decidir parar ou mudar de terapêutica. Já o livro de
Abdelmassih aconselha os casais a perseverarem: “Um resultado negativo re-
presenta a necessidade de recomeçar a busca, apesar da dor de uma primeira
derrota. O importante é pensar em cada tentativa como uma batalha, em que
um revés não elimina o objetivo final de vencer a guerra contra a infertilidade”
(1999: 91). O livro traz histórias de pacientes que conseguiram “superar os
obstáculos”. A noção de que várias tentativas são necessárias para a gravidez
é tão incorporada, que os serviços públicos oferecem número preestabelecido
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de chances e algumas clínicas particulares têm modalidades de pagamento por
pacote de tentativas: paga-se por três ciclos, independentemente de quando e
se a gravidez ocorrer (Carelli, 2001).11

Alguns médicos se manifestaram sobre a eficácia dos métodos: “Quan-
do dá certo, não existem questões. As questões surgem quando dá errado.
Então surgem em 70% das vezes (...) Porque dá muito mais errado. A maioria
não engravida”. Uma usuária na sala de espera de um serviço público pergun-
tou-me se eu, sendo pesquisadora, conhecia a taxa de êxito daquele serviço, se
era melhor ou pior que em clínicas particulares. Foi a única pergunta de compa-
ração ouvida sobre a taxa de êxito. As usuárias de serviços públicos acreditavam
que em clínicas particulares havia oferta mais ampla e freqüente de exames. Em
contrapartida, pessoas que iniciaram tratamento em clínicas particulares e mi-
graram para o serviço público elogiavam o último no tocante à preocupação em
obter diagnóstico claro e ao pedido mais criterioso de exames. Uma médica
entrevistada ressaltou a necessidade de contabilizar os ciclos cancelados para
calcular as taxas de êxito: somente em muito jovens a taxa chegaria a 37 ou
38% por tentativa. Outro médico avaliou as taxas de êxito:

A fertilização in vitro, ICSI tem 30% de gravidez, 40%, dependendo da
faixa etária. (...) Nos grandes levantamentos científicos americanos,
europeus, sérios, de grandes populações, taxa de bebê em casa não
passa de 16 a 20%. Que é o que interessa: nenê nascido em casa. Não
é taxa de Beta-hCG positivo, nenê com batimento cardíaco.

Esse médico afirma uma taxa de êxito bem mais modesta baseada no
critério do nascimento de bebês, conforme levantamentos feitos na Europa e
nos Estados Unidos. Entre os médicos entrevistados, os com pós-graduação
fizeram considerações sobre a taxa de êxito. Em função da heterogeneidade
dos padrões, o estudo da OMS propõe a unificação dos critérios sobre o êxito
dos resultados, levando em conta a taxa de gravidez por ciclo de tratamento –
incluindo todos os ciclos, a despeito da falta de coleta de gametas ou de fertili-
zação – e a taxa de nascimentos vivos por ciclo de tratamento. A taxa média de
gravidez por ciclo de tratamento seria de 11,6%, com o mínimo de 8,1% na
África e máximo de 17,5% no Reino Unido, mas a taxa global de nascimentos
por ciclo alcança 7,6% em 1987 (WHO, 1992). Na taxa cumulativa de gesta-
ção se considera a repetição das tentativas na porcentagem de êxito: 13,5% em
um ciclo; 25,3% em dois ciclos; 38,5% em três ciclos; 47% em quatro ciclos;
49,3% em cinco ciclos; 57,8% em seis ciclos. Haveria chance razoável de
gestação para quem tenta de três a seis ciclos, mas a maioria acharia difíceis as
conseqüências emocionais, físicas e financeiras de ir além (Speroff, Glass &
Kase, 1995).
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Em trabalho etnográfico em clínicas de reprodução assistida dos Esta-
dos Unidos, Cussins (1998b) constatou a pressão para produzir estatísticas com
boas taxas de sucesso, devido à alta competitividade do campo. Em reuniões
das equipes dos laboratórios para definir os critérios de inclusão de casos dos
pacientes nas estatísticas, questionou-se se seria ético tratar determinadas pa-
cientes com taxas de sucesso muito baixas. A equipe decidiu que, desde que se
esclarecesse a paciente realisticamente sobre essas taxas, não haveria proble-
ma em lhe oferecer o tratamento. Em contrapartidas, a mesma equipe decidiu
excluir do cálculo das taxas de sucesso pacientes acima de 40, para que não
afetassem negativamente as estatísticas. Conseguiram conciliar os objetivos
de tratar o maior número possível e de obter as melhores taxas de sucesso. De
forma semelhante, no serviço público do Rio e São Paulo, em vista da escassez
de recursos, impedem-se muitas mulheres de ingressar no tratamento com a
justificativa de que as taxas de êxito na idade delas seriam muito baixas.

A produção das ciências sociais sobre as novas tecnologias reprodutivas
questiona a eficácia dos métodos propalada na mídia e por especialistas da
área. Barbosa (1999) apresenta dados do registro francês de 1988, que mos-
tram taxa de gravidez de 16,6% em relação à punção de ovócitos, reduzida
para 12% de nascimentos. Dados do registro americano da American Fertility
Society revelam taxa de nascimento de 13% no ano de 1991. Nos dados de
1995, do Registro Latino-Americano de Reprodução Assistida, a porcentagem
de nascimentos por ciclo de FIV seria de 12,9% e, considerando GIFT e outros
tratamentos, a média seria de 13,6%. Barbosa calculou essas taxas com os
dados fornecidos pelo Ambulatório de Esterilidade Conjugal do Hospital Pé-
rola Byington, chegando a 5,84% de nascimentos no ano de 1995 e 8,77% no
ano de 1996.

Corrêa (2001) compara os resultados dos registros francês e americano
com a pesquisa do sociólogo J. Marcus Steiff, que, questionando os procedimen-
tos metodológicos para avaliar a eficácia da FIV, refez os cálculos de revistas
médicas especializadas e chegou a uma estimativa de taxas globais de sucesso
em torno de 5%. Barbosa (1999) e Corrêa (2001) assinalam a desproporção
entre a baixa eficácia e as expectativas geradas pelos métodos. Dados do
Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida 2001 mostram taxa
de gravidez clínica (com identificação do saco gestacional por ultra-sonografia)
de 28,0% por aspiração, ao passo que a taxa de parto por aspiração reduz-se
para 21,8% (Zegers-Hochschild & Galdames Inguerzon). O Registro não apre-
senta estatísticas de parto ou nascimento por ciclo iniciado.

Textos de orientação feminista apontam para os riscos envolvidos no
tratamento. Laborie (1993) cita estudos franceses e anglo-americanos que
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demonstram a correlação entre maior incidência de câncer no ovário e os tra-
tamentos contra a esterilidade, devido à estimulação hormonal. Podem ocorrer
hemorragias no local da punção ovariana, com infecção na pelve, resultando na
perda de trompa e de ovário, bem como a perfuração da bexiga ou de alças
intestinais durante a punção (Barbosa, 1999; Corrêa, 2001). Corrêa (2001)
menciona maior incidência de gravidez ectópica (fora do útero). Barbosa (1999)
enumera efeitos colaterais da medicação para induzir a ovulação e destaca a
síndrome de hiperestímulo ovariano como o efeito mais grave. Há crescimento
excessivo dos ovários, extravasamento de líquido para a cavidade abdominal,
edema e diminuição do fluxo renal, que pode levar a óbito ou à remoção cirúrgica
do aparelho reprodutivo, caso não se atenda a paciente em local especializado.
Nos casos leves, a suspensão da medicação basta para deter o quadro. Ouvi
relatos de pacientes que tiveram hiperestímulo: elas sofreram internação e re-
ceberam albumina. Uma delas minimizou a experiência, pois não teve de ir ao
Centro de Tratamento Intensivo (CTI), ao contrário do advertido na assinatura
do protocolo de consentimento informado.

Destaca-se o risco da gestação múltipla decorrente da implantação de
vários embriões. Há uma proporção de 25% de gestações múltiplas e partos
gemelares (Rede Feminista de Saúde, 2003). Dados do Registro
Latinoamericano de Reproducción Asistida 2001 mostram uma taxa de
gestação múltipla global de 29,8%, dos quais 22,1% são de gêmeos e 7,7% são
de trigêmeos ou mais (Zegers-Hochschild & Galdames Inguerzon, 2001).
As gestações múltiplas apresentam índices de mortalidade materna cinco ve-
zes maiores do que as gestações simples, e de hemorragia pós-parto 4,5 vezes
maiores (Rede Feminista de Saúde, 2003). Gestações múltiplas implicam maior
incidência de partos prematuros e de mortalidade perinatal, complicações fetais
e maternas: o descolamento da placenta, acidentes no cordão umbilical, hiper-
tensão na gestação, maior risco de aborto, uma proporção maior de partos por
cesariana. A prematuridade pode comprometer o desenvolvimento da criança
(Barbosa, 1999).

Corrêa (2001) qualifica a gestação múltipla de iatrogenia ligada às
tecnologias conceptivas: um efeito da má prática implicada na Fivete, ao trans-
ferir vários embriões a fim de aumentar a eficiência da técnica. A solução da
gestação múltipla seria a redução embrionária: o aborto seletivo de embriões.
Faz-se injeção letal de cloreto de potássio no coração do embrião até cessar
a atividade cardíaca (Barbosa, 1999). Outro método é a aspiração transcervical
do “saco gestacional”. Avalia-se em 10% os riscos de perda da gestação.
Aconselha-se a redução tardia, pois sacos gestacionais podem desaparecer
espontaneamente após deteccção dos batimentos cardíacos (Speroff, Glass &
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Kase, 1995). No Brasil, a resolução 1358/92 do Conselho Federal de Medina
(CFM) proíbe a redução.

No tocante ao risco para os bebês, alerta-se quanto ao uso da ICSI, pois
25% dos homens com oligospermia grave (número baixo de espermatozóides)
e azoospermia (ausência de espermatozóides no ejaculado) teriam alterações
no cromossomo Y. Homens portadores dos genes da fibrose cística ou com
síndrome de Klinefelter poderiam gerar filhos com tais doenças (Rede Femi-
nista de Saúde, 2003). Trata-se de um exemplo típico da medicalização do
parentesco (Finkler, 2001).

 TENSÕES NO CAMPO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA

A retrospectiva do desenvolvimento das tecnologias de procriação pode
sugerir linearidade no desenvolvimento e assimilação de técnicas, ocultando a
dinâmica de recepção e tensões no campo da reprodução assistida.12 Segundo
Bourdieu (1998: 28), campo designa

As relações de forças entre as posições sociais que garantem aos seus
ocupantes um quantum suficiente de força social – ou de capital – de
modo a que estes tenham a possibilidade de entrar nas lutas pelo mono-
pólio do poder, entre as quais possuem uma dimensão capital as que têm
por finalidade a definição da forma legítima do poder.

No campo da medicina de reprodução humana, constata-se a disputa
sobre a forma legítima de exercício da prática médica. As tensões e a recepção
diferenciada nesse campo são perceptíveis nas entrevistas com profissionais
da área e na observação etnográfica dos centros de reprodução humana e do
VI Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida.

 Pensando em explorar as condições médicas de origem de estados de
infertilidade, indaguei aos médicos que fatores provocavam esterilidade indi-
cando a necessidade de inseminação e de FIV. As respostas foram esquemáticas,
destacando problemas nas trompas de Falópio como o diferencial para se recor-
rer à FIV. Tal postura transpareceu indiferença quanto às causas da infertilidade,
que não constituiria um problema para a reprodução assistida, a não ser na
escolha do procedimento adequado. Quando se perguntava sobre as causas
dos quadros de infertilidade, as respostas mais freqüentes eram os fatores in-
fecciosos incidentes na obstrução tubária e na diminuição da produção de es-
perma. Quanto à inseminação intra-uterina, citaram-se estenose (estreitamento)
do canal cervical e reação imune contra o sêmen do parceiro. Apenas um
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médico, mestrando na área, considerou fatores ovarianos os mais importantes
na infertilidade feminina.

Dois médicos assinalaram o contraste entre protocolos americano e eu-
ropeu de hiperestimulação controlada de ovário. No tipo europeu de protocolo,
o estímulo seria mais suave. Eles argumentaram que assim se obtém um núme-
ro menor de óvulos com melhor qualidade e maior potencial de fertilização. O
cuidado com as pacientes submetidas a grande carga de hormônios foi outra
justificativa. Os médicos sublinhavam que se reduziria a chance de sobra de
embriões. Ambos consideravam os embriões excedentes um problema ético e
legal. O primeiro pretendia evitar o congelamento em função das implicações
legais, por isso o serviço público onde trabalhava não oferecia a criopreservação
de embriões, embora dispusesse de laboratório para tal. A segunda argumenta-
va haver pequena produção de embriões excedentes em sua clínica particular,
daí haver poucos criopreservados. Os dois marcavam sua posição no campo
da reprodução assistida no Brasil, ao contrapor um tipo de protocolo vindo da
Europa à abordagem americana de superprodução de embriões, adotada pela
maioria. No tocante à absorção de inovações, o campo é bastante voltado para
o exterior e apresenta tensões internas em lugar de posições homogêneas.

A fim de evitar gestações múltiplas, a norma do CFM é não transferir
mais de quatro embriões. Um dos serviços públicos transferia apenas três com
esse propósito. Em reunião clínica desse serviço, argumentou-se que a trans-
ferência de quatro embriões em diante aumentaria os percentuais de
gemelaridade, mas não de gestação. A literatura médica recomenda a transfe-
rência de, no máximo, quatro ou cinco. Visto que a taxa de gestação múltipla
diminui com a idade, sugere-se, a partir dos 40 anos, transferir um número
maior de embriões (Speroff, Glass & Kase, 1995). Um dos médicos argumen-
tou que o CFM apenas “aconselha” o número de quatro embriões:

Dr. J – Ele não diz só pode. Eles aconselham (...). Quatro é uma coisa
muito pobre como dado. Por quê? Eu posso ter uma paciente de 42
anos que já fez oito tentativas, sempre transferindo três, quatro embriões,
e não engravidou, tem embriões de má qualidade.

 Naara – E tentar com cinco?

Dr. J – Eu posso transferir cinco, seis. E a gente até faz isso e nunca
tivemos quíntuplos nem sêxtuplos para ficar nos lamuriando, não. (...)
Agora, não vamos fazer isso numa paciente de 25 anos, de 26 anos.

Raciocinando nos termos dessa economia de êxito e quantidade de embriões,
contrapostos ao risco de gestação múltipla, ele declarou fazer transferência de
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dois ou três embriões em mulheres abaixo de 30 anos. Uma das entrevistadas
fizera uma tentativa de inseminação e uma de FIV com transferência de em-
briões, mas sem gravidez. Sua terceira tentativa foi ICSI, e houve transferên-
cia de cinco embriões. Ela tinha 28 anos e deu à luz gêmeos.

Um dos médicos entrevistados comentou o resultado de levantamento na
Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida em 2001. Segundo o Registro
Latinoamericano de Reproducción Asistida 2001, 94,1% dos centros afiliados
realizaram procedimentos de ICSI em 2001, ao passo que a criopreservação
estava disponível apenas em 77,5% (Zegers-Hochschild & Galdames Inguerzon,
2001). Ele manifestou-se contra a estratégia adotada por diversos centros de
reprodução assistida, de expandir seus serviços, incluindo a oferta de ICSI, sem
providenciar o laboratório de criopreservação (sêmen, embriões), um requisito
básico desse serviço. Criticou centros com micromanipulador que encaminhariam
o tratamento para ICSI sem as indicações médicas (concentração de
espermatozóides inferior a um milhão por milímetro de sêmen ejaculado, ou falha
repetida de fertilização), em lugar de tentar primeiro a FIV, um método em que “a
natureza escolhe” o espermatozóide que entra no óvulo:

Dr. J – Nós estamos querendo saber que porcentagem de ciclos eu
deveria fazer com ICSI e que porcentagem de ciclos eu deveria fazer
com fertilização in vitro convencional, que é mais simples, onde ‘a
natureza escolhe’ qual o espermatozóide vai entrar no óvulo, e não o
ser humano aleatoriamente, baseado em técnicas de escolha que não
envolvem o que há de mais importante, que é a avaliação genética do
espermatozóide, que é impossível de você fazer olhando para o
espermatozóide, que é o que te permite um microscópio. (...) 15 a 20%
dos casais que vão para fertilização in vitro precisariam de ICSI. E nós
estamos fazendo mais de 85% dos ciclos em ICSI. (...) Isso é deslumbra-
mento por tecnologia. E deixando de lado o quê? Saber que nós somos
médicos e que nós devemos oferecer ao paciente o resultado que ele
quer, mas, além do resultado, segurança. E se eu posso oferecer para
ele o mesmo resultado com uma tecnologia que é mais segura e mais
simples, até por ser mais simples deveria ser oferecido, porque é mais
barato. (...) Porque, crianças nascidas de ICSI, ninguém sabe o que
vão ser ainda. A segurança biológica só existe depois que você tem
indivíduos adultos seguidos e, de preferência, reproduzidos.

Seu raciocínio estava explicitamente calcado nos pressupostos de Darwin
sobre seleção natural: a natureza seleciona geneticamente os aptos à reprodu-
ção e perpetuação.

Durante o VI Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, houve um
debate nesses termos na mesa-redonda “Laboratório de reprodução assistida:
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o estado da arte”. Uma embriologista justificava a opção de sempre usar
ICSI, em lugar da FIV, porque ela mesma poderia selecionar o espermatozóide
de melhor qualidade de acordo com a morfologia. Vanessa Rawe, expondo
resultados de pesquisa sobre composição cromossômica dos espermatozóides,
respondeu não haver correlação entre a morfologia e a composição do nú-
cleo. A composição nuclear é determinante para o desenvolvimento embrio-
nário, e Rawe mostrou vários espermatozóides com morfologia inadequada e
cromossomicamente perfeitos. Outra expositora, na mesma mesa, repetiu a
observação acerca do desenvolvimento embrionário: não é possível prever se
embriões considerados de boa qualidade, isto é, de morfologia perfeita, resul-
tarão em gravidez, porque a composição cromossômica pode apresentar
alterações (aneuploidias).

Ramírez (2002) relata um debate semelhante: um especialista em repro-
dução humana, perguntado sobre a opção entre FIV e ICSI em termos da
relação custo-benefício, justificava o uso de ICSI em sua clínica para todos os
casos, porque os usuários pagavam muito caro pelo tratamento. O entrevista-
do, que protestou contra o uso da ICSI sem indicação médica, observou quanto
ao custo do tratamento: com a justificativa de eficácia da técnica, direcionam-
se para ICSI casais com quadro clínico de infertilidade leve cujo tratamento
poderia ser a inseminação intra-uterina. Visto que a probabilidade de êxito por
ciclo é menor do a que de falha, há mais chance de o casal não conseguir o filho
desejado e até esgotar seus recursos financeiros na primeira tentativa do trata-
mento, que custa o sêxtuplo de uma inseminação.

Pesquisadoras (Corrêa, 2001; Barbosa, 1999) cuja abordagem privilegia
o enfoque da medicalização descrevem o campo médico da reprodução assis-
tida como homogeneamente medicalizador e intervencionista, mas a pesquisa
etnográfica revela as tensões do campo. Existe a competição entre especialis-
tas: eles questionavam o expoente, a figura mais conhecida na mídia. Encontrei
diferenças entre profissionais mais intervencionistas e outros mais cautelosos,
com destaque para três comunicações no VI Congresso Brasileiro de Repro-
dução Assistida. Na mesa-redonda sobre infertilidade masculina, o dr. Jorge
Hallak, urologista, apresentou a comunicação “Aspectos atuais do tratamento
médico cirúrgico”, discorrendo sobre as vantagens da intervenção cirúrgica e
do tratamento com medicamentos para correção de casos específicos de
infertilidade masculina (varicocele, vasectomia, azoospermias obstrutivas). O
tratamento proposto seria mais barato do que a ICSI, e mesmo que a recupera-
ção da fertilidade não fosse completa e ainda se fizesse necessário o recurso à
inseminação artificial, a alternativa traria vantagens para a companheira do
homem infértil: passar por procedimentos menos invasivos e de menor custo.
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Na mesa-redonda “Como eu faço”, o dr. Newton Busso apresentou a
comunicação “Fertilização in vitro em ciclo natural”, sem medicação para es-
tímulo do ovário. No ciclo natural, a diminuição de custos e a menor invasão no
corpo da paciente seriam vantajosas na oferta de tratamento em serviços públi-
cos ou universitários de infertilidade, procurados por pacientes sem recursos
para pagar. Ele comentou a ironia de falar sobre ciclo FIV não estimulado em
um congresso patrocinado por indústrias farmacêuticas. Cussins (1998b) apre-
senta as vantagens da FIV em ciclos naturais: o gasto com medicamentos seria
muito menor e a paciente não sofre as conseqüências negativas da indução da
ovulação na implantação dos embriões, em particular quando se responde mal
ao estímulo. As desvantagens, por sua vez, relacionam-se à disponibilidade de
um único óvulo e o risco de perdê-lo ou danificá-lo, gerando frustração e culpa
na paciente e estresse na equipe médica.

Dr. Paulo Serafini, na mesa-redonda sobre controvérsias, apresentou o
tema “Criobiologia e fertilização assistida: problema ou solução?”. A FIV
caminharia para a transferência embrionária de um embrião por vez, dadas
as implicações quanto aos embriões excedentes. A sugestão seria aperfeiçoar
técnicas de identificação da qualidade embrionária e investir no laboratório de
criopreservação para garantir que os embriões sobrevivam ao descongelamento.
Houve manifestações de preocupação com os projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional e acerca da regulamentação em outros países, em parti-
cular as propostas quanto aos embriões gerados por FIV. Dos projetos de lei
para regulamentar a reprodução assistida no Brasil, criticou-se a proibição do
congelamento de embriões, a limitação de inseminar apenas dois oócitos por
ciclo e a revelação da identidade de doadores de gametas. Tais propostas res-
tritivas ignorariam considerações clínicas relativas à eficácia dos métodos e
inviabilizariam a prática da reprodução assistida.

CONSENTIMENTO INFORMADO: CHANCES E

RISCOS NA PERSPECTIVA  DAS USUÁRIAS

 Diversos questionamentos sobre as práticas médicas da reprodução
assistida e suas possíveis conseqüências danosas são expressos em termos de
risco. O alerta de que a eficácia das técnicas é pequena em contraste com os
riscos e com a chance de insatisfação é um raciocínio baseado no cálculo de
probabilidades. O risco é calculável, porque é possível avaliar sua probabilidade.
Apenas com base na incidência em determinada parcela de um conjunto ou
uma população é possível calcular o risco (Ewald, 1991).



109

Associada a noções de perigo e incerteza diante de obstáculos mal defi-
nidos, a palavra ‘risco’ surge na era das grandes navegações, assinalando a
cosmovisão emergente em que se concebe o futuro passível de controle.
Já a noção de chance é originária do contexto dos jogos de azar (Menegon,
2003). Segundo Giddens (1991), a noção de risco surge com a compreensão
de que resultados inesperados podem ser conseqüências das nossas próprias
atividades e decisões, contrariando a cosmologia religiosa do período pré-mo-
derno. A confiança pressupõe a consciência das circunstâncias de risco. Risco
e confiança se entrelaçam: existe um equilíbrio entre confiança e cálculo do
risco. A experiência de segurança baseia-se no equilíbrio entre confiança e risco
aceitável. Os padrões de risco se institucionalizam em estruturas abrangentes
de confiança. Segundo Menegon (2003), a área da saúde é exemplo das estru-
turas abrangentes de confiança: associa-se a linguagem dos riscos ao mundo
dos negócios, à saúde e a esportes radicais. Douglas e Wildavsky (1983) negam
a possibilidade de cálculo objetivo do risco aceitável, pois as escolhas sempre
se referem a valores culturais. Na percepção de risco, as pessoas agem como
seres sociais que internalizaram pressões e delegaram suas decisões a instituições.
Delegar decisões a instituições é a dimensão de confiança assinalada por
Giddens. Pode haver opção por não se estar consciente de todos os riscos.
A recusa a levar todos os perigos em conta é um exercício de escolha racional
com seleção de um foco, considerando valores. Entre a percepção subjetiva e
a definição objetiva científica, existe a cultura, uma área intermediária de crenças
e valores compartilhados.

A doutrina do consentimento informado na medicina, com obrigação por
parte do médico de revelar previamente todos os riscos possíveis associados ao
tratamento, relaciona-se a uma história de desconfiança institucionalizada
no contexto de processos jurídicos sobre erros médicos (Douglas & Wildavsky,
1983). Os experimentos com seres humanos durante a Segunda Guerra, o
movimento de direitos humanos e a revolução biotecnológica são situações
relevantes para a expansão dessa prática (Menegon, 2003). A prática do con-
sentimento informado, que consiste no esclarecimento sobre riscos, benefícios
e alternativas ao tratamento proposto, permite a distribuição de responsabilidade
entre profissionais de saúde e pacientes. A reprodução assistida é área de
regulamentação especial, com recomendações da Federação Internacional
de Ginecologia e Obstetrícia (Figo) de que se use o consentimento informado.
Menegon (2003) observa que a mulher que engravida via relações sexuais não
precisa assinar termos se responsabilizando por danos à criança concebida.

Como se posicionam as usuárias dos serviços de reprodução assistida quanto
aos riscos do tratamento e sua baixa eficácia? Depois da fase de diagnóstico,
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com definição da terapêutica, a reunião em que o médico expõe os itens do
protocolo de consentimento informado e o casal assina é o momento para expli-
cações sobre o tratamento, suas chances e riscos.13 Ao passo que os médicos
do serviço público entrevistados afirmaram explicar o tratamento, as chances e
os riscos na reunião com o casal, as entrevistadas sustentaram que não recebe-
ram explicações sobre o tratamento, apenas sobre chances e riscos. Elas contam
que aprenderam com as “colegas” sobre os procedimentos e que os médicos
nada explicavam.

A queixa de falta de explicação sobre o tratamento pode assinalar comu-
nicação insuficiente entre o médico e o casal, como quando o médico fala em
linguagem inacessível ou descreve o tratamento de modo esquemático, sem deta-
lhar a rotina do ciclo de FIV ou de inseminação. O fato de todas se lembrarem
das chances e de riscos talvez indique que a atenção do casal estaria concen-
trada na chance de conseguir o filho desejado e nos riscos a correr. Sendo rara
a gravidez na primeira tentativa, independentemente do tratamento, era comum
as “colegas” consolarem umas as outras, dizendo que na segunda vez a chance
seria maior. Esse comentário foi mais freqüente entre as pacientes de FIV e
ICSI, como se houvesse cumulatividade de eficácia, e o primeiro ciclo contri-
buísse para bons resultados no segundo. O médico de uma usuária de serviço
particular estimou 6% de chance, o que não a demoveu. Ela respondeu que
vendera o carro para pagar o tratamento:

Eu vendi meu carro para fazer esse tratamento. Se eu não conseguir
engravidar agora, acabou. É minha única chance agora (...) estou com
38 (...) daqui a pouco eu estou com 40 e eu não vou tentar de novo.
Então minha chance é agora, porque eu não tenho dinheiro para fazer
de novo. Se for, se Deus quiser, vai ser agora. Se Deus não quiser, eu não
vou engravidar nunca. (Usuária de clínica particular, 42 anos)

A despeito da pequena probabilidade de êxito, ela engravidou e teve um
menino. O médico de outra usuária de serviço particular, com recursos para
uma única tentativa, a animou: previu boas chances para ela, que já engravidara
facilmente duas vezes, embora fossem prenhezes tubárias. Além da persistência
diante de prognósticos desanimadores, merece análise a percepção que as
usuárias de serviço público tiveram dos riscos:

Naara – Quando ele explicou dos riscos, você ficou com medo?

G – Não fiquei não. Confiei em Deus. (...)

Naara – Não ficou com medo? Não ficou com vontade de desistir?
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G – Eu não desisti, porque se for por Deus, que seja bem-vindo. (...) Me
deu um pouquinho de medo e meu coração (...) endureceu. ‘Não vou
desistir não’. Aí meu marido falou (...): ‘é nada, besta. Ele está falando
assim que é para você desistir, que é para você não fazer’. (...) Eu botei
no coração: ‘que nada’. (Usuária de serviço público, 39 anos)

O marido dessa informante julgou que as advertências sobre os riscos
visavam a fazê-los desistir do tratamento. Eles não foram os únicos a pensar
assim:

O médico fala: ‘você pode morrer; (...) você pode entrar em coma; você
pode perder o útero; pode perder alguma coisa’. Ele deixa você apavo-
rada. (...) ‘P., eu estou com medo’. Ele falou assim: ‘Não tem medo. (...)
Se você ficar com medo, você pode desistir na hora’. Porque ele me
deixou apavorada. Nós, mulheres que fazemos o tratamento, nós somos
muito fortes e nós desafiamos o que o médico fala. (...) Se tiver uma
mulher que tem medo de alguma coisa, eu acho que ela não faz. É um
terror o que eles passam para a gente. (Usuária de serviço público, 36
anos)

Essa informante também compartilhou com o marido, P., os seus temo-
res. Ela acredita que mulheres medrosas desistiriam do tratamento diante da
exposição dos riscos, mas as fortes persistem, “desafiando” os médicos. Ela
compreendeu assim o consentimento informado: “Tudo o que a gente faz aqui,
o médico não tem res..., não é responsabilizado por nada. Nós, pacientes, se o
médico fizer um erro na gente, nós somos culpadas”. O consentimento infor-
mado redistribui as responsabilidades entre pacientes e profissionais de saúde.
Segundo Menegon (2003), em contrapartida aos benefícios das técnicas, os
protocolos de consentimento falam da falta de garantia de êxito e de responsabi-
lidade por falhas durante a terapêutica que impossibilitem o resultado desejado.
A paciente interpretou esse ponto como não-responsabilidade médica diante de
falhas que causem danos físicos: a responsabilidade não era dos médicos, mas
as usuárias eram as “culpadas”.

Situações de risco têm avaliação diferente. Uma usuária de serviço públi-
co de reprodução assistida contou que “quase morreu” após a última tentativa de
inseminação intra-uterina, pois tivera trombose em três lugares e passara vários
dias internada. As “colegas” na sala de espera concordaram que dificilmente o
médico a encaminharia para FIV, porque a medicação era muito mais forte.
A situação de risco parece evidente aos olhos das usuárias. Veja a reação
desta informante de serviço público ao saber que a implantação dos três embri-
ões transferidos poderia resultar em risco para as crianças: “Reunião é para te
dar um negócio de responsabilidade. (...) É um papel de responsabilidade. Eles
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colocam três (embriões). (...) Eles falam assim que pode ser que a criança, se
vir três, vem com problema. (...) Aí a gente assinou esse termo de responsabi-
lidade” (Usuária de serviço público de reprodução assistida, 34 anos).

A despeito do alerta para os riscos de uma gravidez múltipla e das con-
seqüências negativas para os filhos, a posição da mesma informante quanto à
expectativa de ter trigêmeos era bastante positiva: “eu chegava e a primeira
coisa que falava para o meu marido. (...) Ele: ‘que legal, já pensou, colocar três,
vir gêmeos, vir trigêmeos’”. Um casal tentando há dez anos ter filhos pode ver
de modo favorável a vinda de trigêmeos, sem atentar para riscos e sacrifícios.
Existe a escolha de não atentar para todos os riscos em função do foco de
valores que fundamenta a decisão racional (Douglas & Wildavsky, 1983).

Knauth (2002), remontando a origem da noção de risco aos jogos de
azar, afirma que, na área da saúde, a noção de risco vem sempre revestida
de caráter negativo, sem considerar o que as pessoas ganhariam ao correr
riscos. Segundo Menegon (2003), aceita-se, e se incentiva, enfrentar riscos em
situações consideradas parte da condição feminina: prosseguir em gravidez de
risco ou vencer as adversidades e frustrações nas tentativas de engravidar via
reprodução assistida. Foi recorrente entre as informantes o elogio à persistência
na busca dos objetivos, na concretização do sonho da maternidade: “eu estou
aqui em busca de um objetivo. Eu vou até o fim”, diz essa usuária de serviço
público, de 40 anos.

A fé no progresso científico fundamenta a opção pelo tratamento de
FIV, mesmo com a informação das altas taxas de falha dos métodos (Franklin,
1997). Deve-se levar em conta o fato de que várias das mulheres que recorrem
à reprodução assistida passaram anos em tratamento convencional, o qual elas
consideraram uma “enrolação”. Apresenta-se às usuárias o tratamento com
porcentagem de chances de sucesso, ocultando-se o inverso, que a chance de
falha é maior do que a de gravidez, dado reconhecido pelos médicos. Na fala
das pacientes, é perceptível que elas se apegam às chances: “o médico disse
que eu tenho 25%, porque eu só tenho uma trompa”; “em geral o serviço diz
30% de chance”.

Naara – Quando a enfermeira disse que era só 20% de chance, o que
você achou?

C – Fiquei meio decepcionada, porque eu achava que era 40 e já tinha
baixado para 20. Eu fiquei meio decepcionada, mas achava que se
tivesse de ser, ia ser. (Usuária de serviço público, 37 anos)

Uma das entrevistadas fez sua primeira tentativa de FIV aos 39 anos.
Ao ingressar em um serviço público de reprodução assistida na idade limite de
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37 anos, ela passou por um médico que queria convencê-la a desistir antes mes-
mo de induzir sua ovulação: “‘Você está tirando a chance das pessoas mais novas
engravidarem, porque você já passou da idade. Eu, se fosse você, desistiria. Eu te
dou 1%, tá?’. Eu falei: ‘Tá, doutor. Então eu tenho 1%, eu vou tentar até o final.
Mesmo se eu tiver meio por cento. É uma chance que eu tenho. É uma luz no fim
do túnel’” (Usuária, serviço público de reprodução assistida, 40 anos).

A racionalidade da opção pela FIV a despeito das taxas de insucesso faz
parte de uma racionalidade específica em que a técnica pode ser o único meio
potencial de conseguir o filho (Franklin, 1997). A usuária mencionada sentiu-se
plenamente recompensada, porque engravidou naquela tentativa e teve uma
filha. As colegas referiam-se a ela como exemplo de persistência contra chances
mínimas.

A persistência nas tentativas pode resultar em frustração. No serviço públi-
co, onde os pacientes compravam a medicação, uma usuária que passara também
por serviços privados comentou: “A primeira vez a gente nem discute, assina logo
o cheque, mas agora, depois de quatro vezes... não estou nada animada”.
E concluiu: “Na minha casa não tem pé de dinheiro”. O comentário revela a
necessidade de investimento não só financeiro, mas de engajamento psicológico
nas sucessivas tentativas, ponto observado também por Franklin (1997).

Encontrei um caso de desistência depois de repetidos fracassos: uma
usuária de 35 anos, cadastrada em serviço público de reprodução assistida
havia oito anos, tivera quatro tentativas de inseminação, a primeira em clínica
privada, uma de FIV e uma de ICSI, sem êxito. Ela perdera a data agendada
para iniciar o ciclo, pensando em desistir. Resolveu voltar e tentar a última
chance de ICSI, para não ficar com o sentimento de que não tentara até o fim.
Sentia-se pressionada a seguir até a última chance do número limitado de ten-
tativas que o serviço oferecia. Após novo fracasso, perguntei se ela estaria
disposta a tentar em outro lugar. Ela respondeu: “Chega, já tentei demais”. Das
informantes com insucesso recente, em sua perda de esperança na técnica, ela
era emocionalmente a mais abalada.

Uma entrevistada de clínica privada fizera três ciclos de FIV com um
profissional e trocara de médico, pagando por um pacote de três tentativas. Ela
cogitou pedir dinheiro emprestado aos pais, caso não engravidasse nas tentati-
vas já pagas. No segundo ciclo de FIV do pacote, engravidou. Cussins (1998b)
observou “uma cultura da persistência” em que as pacientes sentem que, se o
tratamento existe, elas têm de tentar até o fim. A paciente interrompe o trata-
mento quando obtém sucesso (a gestação), em casos de situação financeira
muito difícil ou por recomendação médica.
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Para refletir sobre a crença na eficácia do tratamento, traço paralelos
entre ciência e magia com base em Malinowski (1955). A magia se dirige para
contextos em que os elementos do acaso estão presentes e nunca quando os
objetivos estão sob controle. Ela teria a função psicológica de permitir a
autoconfiança e a função sociológica de organizar trabalhos arriscados. A ma-
gia permite desempenhar tarefas vitais e manter a integridade mental diante de
circunstâncias difíceis. Ciência e magia se dirigem para fins práticos. Como em
qualquer técnica, uma teoria e sistemas de princípios governam a magia, ditan-
do de que modo se cumpre o ato para ser eficaz. Existe homologia entre seguir
o tratamento e as recomendações médicas e desempenhar corretamente as
práticas mágicas. Nas informantes que fizeram várias tentativas, eram notórias
a frustração e a autodefesa:

A segunda vez que eu estava na expectativa e que deu um óvulo só, já
foi o momento de uma decepção. (...) Ali, eu senti que o processo estava
mais difícil do que eu podia imaginar. Eu tinha superado. Não deu
certo. A gente faz outro. Eu tomei um mês todo de estimulação hormonal.
Eu segui tudo. Deu um óvulo. (...) Ele deixa na mão da gente se você
quer ou não fazer o procedimento. Eu não quis. (Usuária de serviço
particular, 38 anos)

Cancelaram-se dois ciclos, a despeito da observância das recomenda-
ções médicas. Essa paciente, que já passara por tratamento convencional, por
uma tentativa de inseminação e um ciclo completo de Fivete com transferência
embrionária, amargurou-se com os resultados. Franklin (1997) registra o desa-
pontamento das usuárias diante de resultados considerados imerecidos, por
contrariarem sua dedicação a seguir as prescrições médicas. Outra informante
de serviço privado, que engravidara e tivera aborto espontâneo na primeira
tentativa de FIV e fez mais quatro ciclos completos até conseguir engravidar,
relata a dificuldade de compreender os fracassos. Franklin (1997) compara o
ciclo FIV a uma corrida de obstáculos: cada etapa do tratamento é uma dificul-
dade a vencer.

Essas duas usuárias de clínicas particulares, após falhas repetidas com
um médico, trocaram de profissional. Isso permite outra comparação com a
arte mágica, que se constitui de três elementos: a fórmula mágica, o rito e o
ministro oficiante, o executor. Ambas as usuárias trocaram o executor porque
os resultados de sua arte não eram satisfatórios. Lévi-Strauss (1985) analisa a
eficácia simbólica da magia em função de três elementos do complexo
xamanístico, na tripla experiência: a do feiticeiro sobre sua vocação; a do doen-
te que melhora ou não; a do público que participa da cura e adere a ela. A
eficácia simbólica decorre da interação de feiticeiro, doente e público.
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Na reprodução assistida, existe interação de médico, casal/paciente e
público. Há dois pólos: no primeiro, médico e feiticeiro têm convicção íntima de
sua capacidade de curar; no outro pólo, há consenso coletivo quanto à capaci-
dade de cura do médico ou do feiticeiro. Um feiticeiro não se tornava grande
porque curava seus doentes, pelo contrário, ele curava seus doentes por ter-se
tornado um grande feiticeiro. As duas informantes que mudaram de médico,
depois de repetidas falhas, procuraram profissionais conhecidos por meio da
imprensa. A relação de confiança com os novos encarregados do caso, profis-
sionais que incorporam o conhecimento da medicina de reprodução humana, é
razão para persistir nas tentativas. Uma delas fizera tratamentos sucessivos
com dois profissionais freqüentemente mencionados na imprensa. Ela consi-
derava o primeiro “apagado” em relação ao segundo, por quem manifestou
enorme admiração, afirmando que ele investia o que ganhava na pesquisa de
novas tecnologias.

Falo aqui em eficácia simbólica, quando o objetivo da biomedicina e da
ciência é a eficácia empírica. Na eficácia da magia, estão implicadas a crença
do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; a crença do doente no poder do
feiticeiro e a confiança e as exigências da opinião coletiva. O recurso à repro-
dução assistida implica a crença na técnica de cura por médico, pacientes e
opinião coletiva. A opinião coletiva se forma na recepção de notícias divulgadas
pela mídia (Corrêa, 1997). A eficácia simbólica é parte da legitimidade das
técnicas. A crença na eficácia das técnicas se relaciona tanto à confiança no
progresso das novas tecnologias – a paciente procurou o segundo profissional
em outra cidade, porque julgava as coisas atrasadas na sua – como à confiança
no médico que, investindo em pesquisa, encarnava o progresso tecnológico.

A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE

O médico é aquele em quem as pacientes depositam confiança como
encarnação do saber médico-científico. Todo médico tem uma identidade pro-
fissional que depende do reconhecimento coletivo. Essa identidade é um status
profissional formado mediante a incorporação de disposições duradouras e cos-
tumes, isto é, um habitus (Bourdieu, 1996). A realidade do médico se concretiza
em símbolos e títulos ostentados que as instituições do campo médico assegu-
ram, fundamentando-se na crença coletiva. No Instituto de Ginecologia da UFRJ,
presenciei a inculcação do habitus médico nos internos, estudantes nos períodos
finais da graduação.14 Uma das insígnias era a roupa branca, uma demanda
de professores tradicionais, com a opção do jaleco branco longo, usada durante
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o atendimento. Um estudante recém-chegado ao internato rotatório do instituto
viera de “roupa comum” e sem jaleco. Rapidamente, a médica coordenadora
solicitou e a auxiliar de enfermagem trouxe um jaleco branco de um tecido fino
meio transparente, usado por atendentes. Quando o estudante vestiu o jaleco por
cima da roupa, a médica e as colegas estudantes riram e comentaram: “Parece
um pipoqueiro”, “Parece um açougueiro”. A médica coordenadora expunha
todos os itens a indagar em anamnese voltada para a área reprodutiva, e reco-
mendava: “Tem que atender como médico mesmo”. A postura corporal estava
implicada: no atendimento feito em duplas, ambos deviam se sentar.

A incorporação do habitus incluía o aprendizado de várias técnicas cor-
porais (Mauss, 1974a): a colocação do espéculo (bico de pato) para o exame
ginecológico e a coleta do material para o exame preventivo. Um estudante
rogou auxílio à sua colega, que recomendou mandar a paciente tossir, o que
facilitaria a inserção do bico de pato. Embora tivesse assistido à coleta do
material para o exame preventivo feita pelos médicos, outro estudante não
conseguiu fazê-lo sozinho e veio me pedir ajuda: uma residente o acompanhou.
Na graduação, os estudantes viam demonstrações de como fazer
histerossalpingografias e tinham chance de executar o exame. Somente os re-
sidentes em ginecologia tinham oportunidade de treinar o exame várias vezes e
aprender.

Um médico coordenador queixava-se do desinteresse dos residentes
pelo aprendizado da técnica, a despeito de se tratar de um serviço financeira-
mente compensador, bem pago em clínicas particulares. Os estagiários nos
serviços de reprodução assistida aprendiam a manusear corretamente o
transdutor inserido na vagina da paciente para as ultra-sonografias e ao mesmo
tempo localizar, com a outra mão, os ovários, apalpando o abdômen, e
reconhecê-los visualmente na tela do monitor.15 A habilidade de monitorar o
estímulo ovariano em ciclos induzidos para coito programado, inseminação
intra-uterina e FIV era prática distintiva do profissional qualificado para tratar
esterilidade, conhecimento valorizado pelos médicos em busca de cursos de
ultra-sonografia ginecológica e obstétrica.

Outra característica distintiva é a existência de um habitus lingüístico,
produto de condições sociais, ajustado ao campo médico (Bourdieu, 1983) e ca-
racterizado por vocabulário específico voltado para a comunicação entre pares.
Em reuniões clínicas ou em contextos informais de discussão, manifestam-se
estruturas de dominância e de autoridade na interação verbal dos profissionais.
Os indivíduos nesses grupos têm estatutos diferentes, por isso um aspecto-chave
das interações é o clima de competição (Cicourel, 1994). Uma médica queixava-se
do colega que não seguia as condutas previstas naquele hospital público – ela



117

conhecia as condutas desde sua residência ali. Nas reuniões clínicas das equipes
multiprofissionais de reprodução assistida, havia a hierarquia entre os médicos
da coordenação de serviço, os contratados, os estagiários de segundo ano, os
do primeiro ano e os residentes. No modo como os médicos tomavam a palavra
durante as reuniões, evidenciava-se a hierarquia: os embriologistas só se mani-
festavam sobre questões técnicas. No VI Congresso Brasileiro de Reprodução
Assistida, houve menos freqüência às mesas sobre laboratórios de embriologia.
Posição mais periférica nas equipes é a dos profissionais de psicologia, que
sequer tinham sala de atendimento. Nem sempre os psicólogos integravam a
equipe; por vezes eles passavam a receber diretamente as pacientes conside-
radas trabalhosas. Os profissionais obtêm poder de seus conhecimentos
especializados (Cicourel, 1994), mas no mercado lingüístico atribuem-se valores
diferentes aos conhecimentos e à sua expressão (Bourdieu, 1983).

O conhecimento especializado permite o reforço da autoridade sobre ou-
tros (Cicourel, 1994), situação explícita na interação médico-paciente. Embora se
recomende o emprego de linguagem adaptada às características culturais e
socioeconômicas do paciente, nem sempre o médico é sensível às diferenças e à
capacidade do paciente de compreender as perguntas feitas na consulta
(Cicourel, 1994). Em consulta no Instituto de Ginecologia, seguindo a orienta-
ção do serviço de investigar as causas de infertilidade, inclusive a vida sexual,
uma residente perguntou à paciente se as relações sexuais eram “com desejo,
com um prazer maior”. Ela respondeu: “Minha mãe teve pneumonia”. A resi-
dente ficou atônita com o curto-circuito na comunicação. Na anamnese dirigida,
essa paciente esclareceu que sua mãe quase sofreu aborto quando teve pneumo-
nia. Ela julgava a informação relevante para o tratamento. No final da consulta, a
médica disse àquela paciente que ela teria de fazer uma “dosagem hormonal”.
A paciente perguntou o que era, mas a residente, apressada, não explicou. Essa
usuária era doméstica e sua fala revelava pouca instrução. Boltanski (1979)
analisa a barreira lingüística que separa o clínico do doente de classes populares
devido ao vocabulário médico especializado. A atitude autoritária da médica na
consulta aqui relatada é característica da relação com pacientes de classes
populares, em que geralmente se nega a informação mínima que dê sentido a
seus atos e prescrições. Tal atitude seria diferente quanto a pacientes oriundos
das classes médias e de maior nível de instrução, com os quais o médico se
identifica e que lhe cobram explicações (Boltanski, 1979). Uma usuária, técnica
em radiologia casada com um enfermeiro, questionou a mudança de encami-
nhamento decorrente da alternância dos médicos que a atenderam. O médico a
ouviu e retomou o encaminhamento anterior. Entre os usuários oriundos das
camadas médias, observa-se maior adesão ao discurso médico.
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Os profissionais usam o vocabulário médico contextualmente. Depen-
dendo de a quem se dirige, o discurso dos profissionais da área de medicina
reprodutiva pode oscilar entre a linguagem técnica, conceitual e abstrata da
ciência e a linguagem afetiva do parentesco. Uma profissional, indagada sobre
o que era um embrião, discorreu tecnicamente sobre o desenvolvimento
embriológico. Conversando com outro membro da equipe sobre uma transfe-
rência embrionária, ela falou “colocar os nenês” e depois se corrigiu rápido.
Para facilitar a comunicação, profissionais da medicina reprodutiva usam lin-
guagem afetiva ao falar com leigos. Uma médica do Instituto de Ginecologia,
lugar de tratamento convencional, explicava a FIV: “Fazem o bebê num vidrinho
e depois colocam em você”. A médica usou a metáfora em lugar da descrição,
para se comunicar melhor.

Outro ponto de dificuldade na interação é o crédito dado ao relato.
Usuárias que não “sentem firmeza” em determinado médico descartam suas
recomendações ou explicações:

O médico passando para mim ‘Você só vai engravidar de inseminação’,
eu posso corrigi-lo: ‘Doutor, me desculpa, eu não sou médica, sou
paciente, mas eu sei que inseminação é se a paciente tiver as duas
trompas, ou pelo menos uma trompa boa. Não tendo as duas trompas,
não tem como ocorrer inseminação. O senhor está passando uma
informação errada’. Então (...) não dei nem atenção. (Usuária de ser-
viço público, 36 anos)

A informante não deu crédito à informação incorreta do médico. Em
outros casos, os médicos não consideram a paciente fonte confiável de infor-
mação (Cicourel, 1994). No Instituto de Ginecologia, uma paciente contou
que engravidou seis ou sete vezes, e teve resultado positivo no exame, mas
depois a menstruação “descia”. Desconfiada, a médica perguntou sobre os
abortamentos, e a paciente negou sangramento intenso ou internação. Pediu
para a paciente trazer relato escrito dos médicos que a atenderam. A paciente
disse que, “de raiva”, rasgou os exames com resultado positivo. Depois que
ela saiu, a médica, muito irritada, chamou-a de mentirosa, considerando im-
possível sua história clínica. Comentou que mulheres com abortamentos de
repetição choravam e se emocionavam, em contraste com aquela, que, além
de tudo, não pôde sequer dar referência de profissionais médicos sobre seu
estado de saúde.

Segundo Clavreul (1983), a relação médico-paciente é de dominação, em
que o vocabulário médico especializado constitui obstáculo para a interação. A
despeito disso, as pacientes assimilam e reinterpretam esse vocabulário e a fina-
lidade dos tratamentos. A prática é mais freqüente entre pacientes de classe
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média devido ao seu nível de instrução, mas surge também entre as pacientes de
serviços públicos cuja carreira na reprodução assistida já é longa, com experiên-
cia de várias tentativas. Estas eram as principais fontes de informação para suas
“colegas”: “Então, fui aprendendo através dos comentários das meninas. Apesar
que eu não ficava muito em contato com elas, que elas nem sempre falam aquilo
que é realidade. Elas fantasiam as coisas”, conta uma usuária.

O trânsito de informação entre pacientes nem sempre era pacífico. Uma
delas se queixou de ter-se apavorado com a descrição do tratamento por “cole-
guinhas ruins” (sic), que lhe contaram que teria de tomar 28 injeções na barriga.
Desde então, ela resolveu ouvir e confiar apenas no médico. Essa informação
não seria procedente para um ciclo de inseminação intra-uterina, caso da infor-
mante, mas seria uma estimativa razoável em ciclo de FIV. Outras se queixaram
de que o ambiente de conversa sobre o tratamento no saguão de espera lhes
produzia mais ansiedade. As usuárias entrevistadas lembravam-se bem do ciclo de
tentativas. Várias do serviço público e algumas do particular guardavam o nome
dos medicamentos utilizados e a diferença de medicação entre os ciclos. Outras
esqueceram o nome da medicação, embora recordassem a experiência física.

Para Clavreul (1983), prevalece a relação “doente-instituição médica” em
função do atendimento por diferentes integrantes de um mesmo quadro. Essa
observação parece, à primeira vista, adequada para as instituições públicas no
Brasil, onde médicos se queixavam de pacientes que pediam que um determinado
profissional as atendesse, embora o atendimento fosse em equipe. As usuárias de
clínicas particulares de reprodução assistida relataram que vários integrantes de
uma equipe as atenderam. A exceção foi a informante que recorreu apenas à
inseminação artificial, um tratamento mais simples, feito no consultório de sua
médica. A despeito disso, as pacientes de clínicas particulares tinham bem claro
quem era o seu médico. Já as pacientes de serviço público, embora não pudessem
escolher quem iria atendê-las, manifestavam clara preferência por determinados
médicos. Quando aguardavam os médicos para as sessões de ultra-sonografia,
ouviam-se manifestações de apreço ou desapontamento à medida que os profis-
sionais chegavam. As experiências da aspiração de folículos e da transferência
de embriões no centro cirúrgico eram relatadas como etapas cruciais do ciclo.
Valorizava-se aí a presença do médico de confiança.

Naara – Como foi a transferência? (...) Foi o dr. X que fez. Foi tranqüilo?

J – Foi. É rapidinho, é tranqüilo. Ele é muito bom. Ele conversa. Toca
na pele da pessoa. ‘Tenha calma, vai dar tudo certo, com essas mãozi-
nhas lindas aqui você já está grávida’. (...) As meninas desejam boa
sorte. (...) São muito carinhosos. (Usuária de serviço público, 36 anos)
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A informante elogia seu médico preferido e as “meninas” (embriologistas)
pelo tratamento carinhoso. Outra relata que houve discordância quando um
certo médico quis suspender seu ciclo já em andamento, enfatizando: “Mas não
foi o meu médico”. Embora integrante da equipe, ela não o considerava seu
médico. A primeira identificou seu médico preferido com um anjo divino: “Ele
toca na gente com umas mãos, parece que é um anjo de Deus. Parece que
como mora um anjo d’Ele nele, que ele é um médico maravilhoso”.

Algumas usuárias associam o médico com a divindade. Uma paciente
do Instituto de Ginecologia da UFRJ comentou a respeito de suas chances de
engravidar: “Só Deus mesmo, e os médicos também”. Na mesma instituição, a
mãe de uma usuária falou: “Abaixo de Deus, só os médicos”. Para diminuir
a expectativa das pacientes e a noção de onipotência médica, uma das médicas
manejava um contra-discurso: “Médico não é Deus”, “É Deus que decide se
você vai engravidar ou não”. Em contraste, médicos dos serviços queixaram-se
das precárias condições de trabalho para o atendimento adequado, como a
falta de medicamentos para os ciclos de estímulo, de material para contracepção
(DIU e contraceptivos orais), de pessoal e de equipamento para monitoração
do estímulo ovariano por ultra-sonografia, além das greves e paralisações.
Pacientes comentaram que médicos teriam furtado transdutores de ultra-
sonografia transvaginal de um hospital, suspeitas tachadas de ingratidão por
parte deles, que se julgavam tão desinteressadamente dedicados.

Além da queixa de falta de condições de trabalho, “intercorrências” du-
rante o atendimento questionam a ‘onipotência’ médica. No Instituto de Gine-
cologia, uma usuária engravidou após tratamento convencional e procurou sua
médica para contar o seu caso. Ela foi para a Maternidade Escola dar à luz,
porém seu bebê morreu no parto e ela sofreu uma histerectomia, porque seu
útero não se retraía e outras medidas para cessar a hemorragia não surtiram
efeito. Segundo a paciente, o médico poderia ter salvado o bebê se tivesse feito
a cesariana antes, mas esperou para fazer o parto normal. Na cesariana, o
bebê morreu e ela perdeu o útero. Era seu primeiro filho aos 27 anos, e ela não
poderia mais engravidar. A médica, abalada, desabafou comigo e comentou
que a morte de bebês, muitas vezes, era inexplicável, além de a ausência de
retração do útero pós-parto ser imprevisível. Justificou sua opção pela gineco-
logia: “Obstetrícia é uma profissão ingrata, porque bebê morre”. Sentiu-se ali-
viada por não ser uma paciente do consultório particular: “Ainda bem que eu
não fiz o parto dessa mulher. Imagina se é paciente do meu consultório? Num
dia, ela vai me adorar, porque eu fiz ela engravidar; no outro vai me odiar
porque eu matei o bebê dela”.
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No desabafo, a médica revelou ter optado por não fazer parto normal em
plantão no SUS e se restringir a marcar cesarianas, a não ser que ocorresse um
parto fácil. O pagamento, o trabalho com espera de várias horas e os riscos não
compensavam: “Parto normal, o SUS só me paga trezentos reais para eu ficar 12
horas lá com uma mulher berrando do meu lado”. Defendeu a cesariana, pois
nunca vira bebê ter seqüela, ao contrário do parto normal, a favor do qual alguns
médicos seriam “guerreiros”. A situação mostra as tensões no atendimento mé-
dico, com a queixa da paciente duplamente prejudicada e a frustração da médica
diante de uma situação irremediável. A médica fez um comentário sobre as espe-
cialidades que foi revelador do ethos médico e das representações da profissão:
“Um paciente de câncer vai olhar o médico como um companheiro na luta contra a
doença. O médico será seu salvador, se conseguir”. Uma estudante de graduação
respondeu que os pacientes tinham relação assim com o cardiologista.
A expectativa desses jovens profissionais de serem “salvadores”, ou capazes de
“fazer a mulher engravidar”, frustrava-se diante de obstáculos ou “intercorrências”
que questionavam diretamente a eficácia da ação médica e seu ethos de ‘sacer-
dócio’ diluído no estresse cotidiano do atendimento.

Nas acusações de ingratidão e imperícia, vê-se que o relacionamento
médico-paciente não é isento de conflitos. Uma usuária do Instituto de Ginecologia
não trouxera o espermograma do marido, após diversas consultas no ambulatório
de esterilidade. O médico coordenador do atendimento comunicou-lhe que esta-
ria “de alta até trazer o exame”. Para mostrar seu interesse em continuar o
tratamento, ela insistiu que comprara a medicação, porém o médico manteve-se
irredutível em sua decisão. Ela se queixou de ter sido tratada de forma desumana.
Em vez de se curvarem passivamente à autoridade médica, as usuárias nem
sempre acatavam sua orientação. Encaminhou-se uma paciente do Instituto de
Ginecologia para adoção, porque se julgou que uma cirurgia de trompas e útero
seria pouco eficaz. Ela voltou com a referência de outro hospital para a cirur-
gia, pedindo aos médicos que lhe dessem o encaminhamento. Em um serviço
privado de reprodução assistida, contrariando o parecer médico de uma técnica
de alta complexidade para a infertilidade do marido, um casal escolheu a técnica
mais simples, a inseminação intra-uterina, na primeira tentativa. Isso contrasta
com a descrição do paciente passivo na relação com o médico: “Cuidar daquele
ser que está se entregando para a gente”, falou uma especialista em reprodução
humana. A mesma médica destaca o que ela considera uma relação de parceria
no engajamento do casal na reprodução assistida: “O casal se torna assistente
do médico no final do tratamento”.

Muitos profissionais apresentavam visões estereotipadas dessas usuárias.
Uma médica de serviço público de reprodução assistida qualificou-as: “São
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pacientes extremamente estressadas”. Uma médica do Instituto de Ginecolo-
gia da UFRJ agradeceu-me por ajudá-los, conversando com as “pacientes neu-
róticas”. Quando comentei com a psicóloga de um serviço que as pacientes
consideravam os médicos aliados em seu objetivo de engravidar, ela opinou:
“Por isso, em linguagem chula, elas abrem as pernas para eles”. Elas fariam
qualquer coisa que os médicos recomendassem. Eis outro exemplo, conforme
os códigos brasileiros de gênero de submissão feminina no ato sexual, que sim-
boliza a passividade e entrega da paciente diante do médico.

Em contraste com a representação de pacientes frágeis, as mulheres envol-
vidas no tratamento de reprodução assistida se consideravam fortes, corajosas,
persistentes, desafiando médicos e dificuldades. Ao vencer o desconforto e as
pressões físicas e psicológicas decorrentes do tratamento, elas se percebem
ativas e participantes de um projeto em que estão engajadas, e não vítimas dos
médicos. A disposição para o auto-sacrifício relaciona-se a representações de
maternidade disseminadas na cultura ocidental (Franklin, 1997). O nervosismo
associado às pacientes em tratamento de infertilidade é imagem que independe
da classe social. O nervosismo é a reação característica do gênero feminino na
configuração dos nervos (Duarte, 1986).

Nos serviços públicos, associavam-se atributos às pacientes das clas-
ses populares. Um comentário comum era o de que não conhecem o próprio
corpo. Uma médica do Instituto de Ginecologia dizia aos graduandos, no pri-
meiro dia de internato: “Elas não conhecem o próprio corpo; a gente, que
estudou, conhece”. A médica contou: “As pacientes não sabem que precisa
transar para engravidar”, reproduzindo o questionamento delas: “Não basta
uma vez para engravidar?”. Os internos perguntaram a freqüência necessária,
e pareciam concordar com as usuárias sobre a necessidade de apenas uma
relação. Em tom de piada, médicos relatavam situações anedóticas, como a da
mulher que não engravidava, e depois se descobriu que o marido mantinha
exclusivamente relação anal com a esposa. Os médicos, embora comentassem
que as pacientes não sabiam contar os dias do ciclo menstrual, conhecimento
importante para a ministração de medicamentos e o cálculo do período fértil,
julgavam inútil explicar, partindo do princípio que elas não iriam entender. Cabe
a observação de Boltanski (1979) sobre os médicos negarem a informação
mínima que daria sentido a suas prescrições.

Representações desfavoráveis permeavam a visão sobre o par conjugal
das camadas populares. No Instituto de Ginecologia, alguns médicos advertiam
às usuárias que filho não salva casamento, partindo da suposição de que o
casamento estava em perigo. Era rotina ali perguntar sobre a vida sexual do
casal, um exemplo de medicalização da sexualidade em função da reprodução.
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Embora a maioria das pacientes afirmasse constrangida que a vida sexual era
boa, uma médica sempre concluía o oposto, especialmente se a paciente apre-
sentasse algum sintoma de mal-estar. Uma paciente queixava-se de dor em
penetração profunda. A médica perguntou: “Então a relação é uma droga?
Você não sente nada? Você não goza?”. Depois, sugeriu que ela deveria me-
lhorar a vida sexual antes de ter filhos. Ela respondeu que sentia dor por causa
da doença. Contou, sorrindo encabulada, que tinha relações com o marido qua-
se todos os dias. A médica comentou, depois: “Essa mulher quer ter filho com
um homem com quem ela não tem uma relação boa”. A explicação de alguns
médicos para a infertilidade era psíquica: a mulher não engravida porque, no
fundo, não quer ter filhos do marido ou porque o casamento não vai bem, co-
mentário que independe da classe social da paciente.

Combinada a essa imagem do casamento nas camadas populares, esta-
va uma apreciação do plano de vida das mulheres em tratamento de infertilidade,
explicitada no comentário de uma médica: “Essas pacientes (...) em geral são
do lar. O nascimento do filho assegura a elas o direito de sustento pelo pai da
criança. Essas mulheres não têm perspectiva e não querem ir para a frente.
Que chances elas têm de fazer uma faculdade?”. A trajetória criticada consiste
no ordenamento de vida típico das mulheres das camadas populares, em que
maternidade marca o estatuto de idade adulta e se associa a honra de casada,
que é ter a própria família (Fonseca, 2000).

As representações dos médicos sobre as pacientes de camadas popula-
res mostram tanto o etnocentrismo do profissional em relação aos “leigos”
como um etnocentrismo da classe média, em que se vêem os costumes e a
organização social das classes baixas segundo uma representação oposta ao
modelo desejável de família nos setores médios. Uma médica de centro público
de reprodução assistida falou da importância da oferta do serviço pelo Estado,
porque a maioria das pacientes não podia pagar o tratamento, porque a medica-
ção era muito cara. Após a entrevista, ela relatou, rindo, um chiste que circulava
entre os médicos: “Por que será que, na clínica do dr. X., tantas mulheres ficam
grávidas e aqui (no serviço), tão poucas? É porque Deus tem pena e não deixa
essas crianças nascerem para passar fome”. Transparece na pilhéria a idéia de
que determinadas crianças não deveriam nascer, porque os pais não têm como
sustentá-las, o que para muitos médicos corresponde à imagem de família das
camadas populares. A discussão sobre modelos de família e médicos que preten-
dem uma missão civilizadora sobre os pacientes, cuja vida e costumes seriam
inadequados, relaciona-se ao debate sobre o acesso à reprodução assistida.
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O ACESSO AOS MÉTODOS

Todos os serviços públicos investigados impunham limitações ao atendi-
mento de pacientes de infertilidade. Cada serviço estabelecia uma política com
critérios de restrição referentes à idade da mulher e ao seu estado marital – se
ela tinha ou não companheiro. A justificativa para a restrição era pragmática:
não havia recursos para atender a todos. Há poucos centros capacitados para
o atendimento convencional de esterilidade, e praticamente nenhum deles ofe-
rece a reprodução assistida de alta complexidade (FIV e ICSI). Nos serviços,
discutia-se a possibilidade de se adotar critérios ainda mais restritos para o
acesso, como renda familiar e filhos de casamentos anteriores. Na entrevista
com profissionais de reprodução assistida, eu abordava o acesso aos métodos e
pedia a opinião sobre a oferta de reprodução assistida no serviço público. Tam-
bém fazia questionamentos sobre situações de uso da reprodução assistida.
Conforme a concordância, ou discordância, outros limites de acesso se revela-
vam.

Existe o discurso de que serviços de saúde não devem ser prerrogativas
de quem pode pagar, explicitado na resposta sobre oferta de reprodução assis-
tida no serviço público:

Dra. A – Se as pessoas realmente têm dinheiro, têm. (...) Também as
pessoas com menor poder aquisitivo também têm que ter. Agora tem
que (...) ver quais são as indicações para quais tipos de pessoas. Por-
que muitos aqui vêm para fazer a fertilização, porque casaram a segun-
da, a terceira, a quarta vez, às vezes com pessoas que não têm dinheiro.
(...) Não é uma coisa (...) que médico não tenha que ligar para dinhei-
ro, porque é problema deles. Acho que tem que ter algumas restrições
também. (...) Então até uma fertilização assistida feita com um pessoal
de nível mais baixo realmente vale a pena, mas tem que também saber
as indicações.

Naara – E as indicações seriam...?

Dra. A – Se uma paciente já teve quatro filhos com um marido e fez
laqueadura, por exemplo, fez um monte de aborto, não tem dinheiro,
sabe?... tem que dar uma avaliada se no momento você vale a pena
investir nessa paciente ou não. (Médica, serviço público de infertilidade)

Há tensão entre o respeito à autonomia do paciente e o sentido social da
prática médica. O comentário sugere excluir do tratamento pessoas cuja família
não corresponde a um modelo ideal. Durante reunião da equipe de um serviço



125

público de reprodução assistida, o diretor quis discutir critérios de exclusão para
as pretendentes ao tratamento, além da idade. Exemplificou com uma candidata
que tivera nove filhos de vários companheiros, ligara as trompas, e depois se
casara novamente, querendo filhos com o novo marido. Alguns médicos manifes-
taram-se a favor de critérios socioeconômicos de seleção, ao passo que outros
defenderam o direito à reprodução, o que impossibilitaria processos excludentes.
Outros protestaram, pois o nível socioeconômico baixo não impedia as famílias
de criar e educar os filhos adequadamente. O diretor pediu a opinião de um
profissional que não fosse médico, chamando a antropóloga presente. Eu, que
assistia pela primeira vez a uma reunião do grupo, saí da situação constrange-
dora com uma resposta técnica sobre a dificuldade de estabelecer critérios de
renda para as camadas populares, em que o emprego regular era precário e o
subemprego e o trabalho informal imperavam.

Questões semelhantes norteavam a oferta de outras ações médicas no
serviço público. No Instituto de Ginecologia, as cirurgias para reverter laqueadura
estavam suspensas, com a justificativa de que atender à demanda paralisaria o
setor para outras cirurgias. Antes de dar alta às pacientes ou de encaminhá-las
para os serviços públicos de reprodução assistida em São Paulo, os médicos
freqüentemente proferiam discurso de censura às pretensões de mais filhos.
Usavam os argumentos da dificuldade financeira para criar filhos e da idade da
paciente, que implica risco, além de enfatizar a experiência de maternidade
vivida pela mulher e por seu novo marido, que assumia o papel de pai dos filhos
dela. O desajuste em relação ao modelo de família com poucos filhos é uma
situação propícia à ingerência médica na vida da paciente. A ingerência ocorre
principalmente quando há grande distância social entre médico e paciente. Assu-
mindo a estratégia discursiva socializadora, o médico usa linguagem
despersonalizada e coercitiva, apela para a culpabilização do paciente e transmite
informações em tom imperativo (Mitjavila & Echeveste, 1994). Os médicos pas-
savam ‘sermão’ nas que buscavam reverter a laqueadura, porque consideravam
a cirurgia de esterilização decisão e responsabilidade delas. Usuárias relataram
episódios semelhantes no ingresso em serviço público de reprodução assistida.
A informante reproduz os “conselhos” (sic) da assistente social: “Pensar em
filhos num mundo desse que nós estamos!’ Ela falou e eu fiquei calada, porque
eu não tive como responder para ela. Porque eu achei que essa palavra deveria
ser certa (...) só que para mim não estava certa” (Usuária, serviço público de
reprodução assistida, 39 anos).

A informante, embora reconhecendo certa razão na “estratégia discursiva
socializadora” da assistente social, achou que a advertência não lhe servia. A
situação da paciente pode fazer os médicos mudarem de idéia. No Instituto de



126

Ginecologia, quando a usuária, ao solicitar a reversão de laqueadura tubária,
relatava o falecimento dos filhos ou ter sido submetida à cirurgia sem o seu
conhecimento ou consentimento,16 a postura dos médicos mudava – a política era
atender esses casos. A mudança de posição reflete dois valores embutidos no
discurso médico: o respeito à autonomia individual no tocante às decisões, traço
típico do sistema de valor individualista, no caso da ausência de consentimento;17

e a noção de que as mulheres deveriam ter a experiência da maternidade, dando
nova chance às que perderam os filhos. Não se considerava a nova chance
merecida para as que optaram por laqueadura e se arrependeram. Uma médica
comentou com os colegas: “Nenhuma mulher se arrepende de ter ligado as
trompas. Ela está aqui por causa do marido”.

Os médicos do serviço público selecionavam pacientes em vista do ex-
cesso de demanda, excluindo aquelas para quem o tratamento tivesse pequena
chance de êxito (mulheres acima de 37), ou quando o resultado era socialmente
indesejável, como as famílias consideradas sem condições materiais ou formação
pessoal para “criar bem” os filhos. Cussins (1998b) descreve a restrição do acesso
ao tratamento em clínicas privadas de infertilidade nos Estados Unidos. Com
base em um modelo de família nuclear heterossexual centrada no bebê, a polí-
tica era aceitar casais heterossexuais estáveis. Encaminhavam-se as mulheres
solteiras e lésbicas para bancos de sêmen. Além de condições financeiras para
arcar com os custos da reprodução assistida, os casais deveriam ter comporta-
mento adequado, pois não haveria razão para gerar um bebê para lar disfuncional.
O tratamento de infertilidade é estressante em função do tempo e dinheiro
investidos e da ministração de hormônios para induzir a ovulação (Cussins,
1998b). Aceitava-se a expressão de estresse nas consultas com os psicólogos
da clínica e com a enfermeira coordenadora, mas não durante as consultas
médicas, em que era considerada sinal da inadequação do casal para o trata-
mento. A despeito da opinião comum entre os profissionais de que as pacientes
eram muito nervosas, aqui no Brasil constatou-se não haver tolerância com
excessos. Pacientes problemáticas eram assunto de conversa e crítica dos técnicos
de enfermagem e pessoal administrativo. O serviço podia dar alta e excluir as
problemáticas.

Diversas acusações de mercenarismo e falta de ética dirigem-se à
comercialização da reprodução assistida, uma representação veiculada na mídia
sobre o mercado de reprodução humana nos Estados Unidos (Luna, 2000). A
etnografia de Cussins (1998b) mostra que os critérios de aceitação de pacien-
tes nas clínicas não se reduzem à capacidade de pagamento. Ragoné (1994)
descreve as agências de intermediação da gestação substituta comercial. Es-
sas entidades teriam preocupação com sua imagem, recusando arranjos que a
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opinião pública consideraria escandalosos. Segundo Price (1999), além dos li-
mites de idade, estabelecidos no serviço público da Inglaterra (38 anos), tanto
em clínicas privadas como nas públicas, médicos julgam pacientes dignas da
parentalidade e as selecionam com base nos relacionamentos. Isso resulta na
negação dos serviços para lésbicas e solteiras. Para alguns médicos, filhos de
lésbicas estariam em desvantagem por falta da figura paterna. Outros relutam
em assumir posição de autoridade moral e julgar se pessoas são adequadas
para ser pais e mães, visto que as pessoas férteis não sofrem restrições.

Certos profissionais medeiam o ingresso e a exclusão. Em um dos serviços
públicos de reprodução assistida, a psicóloga avaliava os casais e os candidatos
à reversão de vasectomia e prestava acompanhamento psicológico a critério
seu ou por encaminhamento de outro profissional. Recorrendo a entrevistas
semidirigidas, ela estimava o impacto da infertilidade na vida da pessoa e se o
relacionamento conjugal era “satisfatório” (sic). Ela podia encaminhar o casal
para terapia antes de iniciar o tratamento e até emitir um parecer que contra-
indicava a terapêutica em caso de conflitos entre o par. Em outro serviço, a
psicóloga atendia pacientes encaminhadas pelos médicos. Seu objetivo era ver
se o casal tinha condições psíquicas de ter o filho, questionando os médicos que
olhavam apenas o aspecto técnico da infertilidade. Ela citou uma pesquisa qua-
litativa sobre crianças nascidas por FIV, que teriam maior tendência a autismo
e psicose devido a problemas emocionais da mãe. Segundo Castel (1991), a
avaliação psicológica torna-se atividade de perícia que, ao rotular o indivíduo,
constitui um perfil e o insere em uma carreira. O rótulo de casal problemático
poderia impedir o ingresso na carreira de usuário de reprodução assistida.

No contexto brasileiro, em que o CFM impõe regras mais restritas,
verifiquei que aplicações da reprodução assistida seriam aceitáveis para os
profissionais entrevistados e que valores culturais fundamentavam tal postura.
Propus aos profissionais – 13 médicos, quatro embriologistas, duas psicólo-
gas, uma enfermeira e uma assistente social – uma série de questões sobre
situações polêmicas e tecnicamente viáveis. Perguntava qual era a postura
do serviço e pedia a opinião do entrevistado. Nem sempre a posição pessoal
coincidia com a política da instituição, em particular entre os médicos que
atendiam no serviço público e em clínicas privadas, pois o primeiro impõe mais
limitações que as últimas. Pedi a opinião sobre inseminação com sêmen de
doador anônimo para mulher sem companheiro; sobre doação de óvulos para
mulheres pós-menopausa; sobre reprodução assistida para casais homossexuais
femininos e masculinos; sobre reprodução assistida póstuma, quando o material
reprodutivo – sêmen ou embrião – vem de um cônjuge falecido.
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Desses, a inseminação em mulher solteira é o único ponto previsto pela
Resolução 1.358/92 do CFM. No serviço público, geralmente a regra é traba-
lhar apenas com o material do casal.18 A despeito de a resolução do CFM o
prever, nenhum dos serviços públicos de infertilidade atendia mulheres sem
companheiro, atendo-se à filosofia do atendimento ao casal. Dois dos serviços
de infertilidade não tratavam mulheres solteiras nem mesmo quando elas apre-
sentavam o laudo de uma causa orgânica da esterilidade, como a obstrução
tubária, por considerar tal atendimento desperdício de dinheiro público. Um dos
médicos justificou que, se operasse uma paciente assim, haveria risco de ela
arranjar um parceiro azoospérmico (sem espermatozóides no sêmen) e o trata-
mento cirúrgico ter sido em vão. As solteiras que queriam fazer o tratamento
“para adiantar”, antes de ter uma relação estável, ficavam decepcionadas com
sua exclusão.

Em contraste, serviços públicos na Inglaterra excluíam mulheres sem
parceiro e lésbicas da reprodução assistida, mas não do tratamento das causas
orgânicas da infertilidade (Price, 1999). Vários entrevistados comentaram a
possibilidade de mulheres simularem uma relação estável, trazendo um com-
panheiro apenas para conseguir o tratamento. Um dos médicos relatou que
duas usuárias ludibriaram o serviço e após o tratamento descobriu-se
que eram solteiras. Em outro serviço, descobriu-se o truque e excluiu-se a
paciente ainda na fase de triagem. Entre as clínicas particulares ou consultórios
onde trabalhavam os profissionais, apenas um restringia inseminação em
mulheres sem companheiro.

Mais da metade dos entrevistados foi contrária à inseminação de mulheres
solteiras, houve um terço favorável e outros examinariam casos individualmente,
ou não eram totalmente contrários. Os argumentos contrários baseiam-se em
modelo de família de pai, mãe e filhos, no casal heterossexual como lugar da
reprodução e no equilíbrio entre papéis femininos e masculinos na família.
Essas considerações têm base em representações de gênero que distinguem
o papel materno e o paterno: a mulher que nega a relação com o pai e quer
apenas o filho é “patológica” ou “egoísta”, incapaz de perceber as conseqüên-
cias para a criança. A mulher não deve fugir do papel de gênero relacional
atribuído na cultura ocidental (Strathern, 1995a), ainda mais na sociedade
brasileira, em que predomina o modelo de família hierárquico-relacional (Da
Matta, 1987).

Os profissionais entrevistados pertencem às camadas médias urbanas,
com nível de instrução superior ou acima, um segmento em que a representa-
ção de casal tem tons mais igualitários (Salem, 1989; Heilborn, 1995). Houve
quem frisasse que seu ponto de vista era pessoal e não condenava quem tivesse
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postura distinta. Entre os favoráveis, os argumentos do direito à reprodução, a
comparação com casais separados e a ênfase no amor remetem a modelos
igualitários característicos do individualismo moderno, como a produção inde-
pendente (Dauster, 1987). Reconfigura-se o amor segundo ideais igualitários
em símbolo de família (Dauster, 1992).19

A doação de óvulos para mulheres acima da idade da menopausa (50
anos ou mais) foi a questão com mais consenso nas respostas. Três quartos dos
profissionais eram contra. As justificativas distribuíam-se em torno de núcleo
de significados comuns. Os argumentos calcaram-se na enorme diferença de
idade entre mãe e filho (“a mãe seria avó”), uma impossibilidade natural que
poderia resultar em crianças órfãs a curto prazo, além do alto risco para a
saúde da gestante e do feto. Os favoráveis argumentaram com a viabilidade
técnica ou desaconselhariam caso a paciente não tivesse boa saúde. Houve
equilíbrio entre razões sociais e biológicas para negar a doação de óvulos à mu-
lher idosa. Prevaleceu a preocupação com a criança, que ficaria desamparada.

No tocante ao uso da reprodução assistida por casais homossexuais, o
que implicaria doação de sêmen para os casais femininos e a colaboração de
uma mãe substituta ou portadora (barriga de aluguel) por parte dos casais mas-
culinos, as posições se dividiam. Pouco mais da metade dos entrevistados foi
contrária. Um quarto era favorável sem restrições, e outros questionavam ape-
nas o recurso a uma mãe substituta. O bem-estar da criança é o argumento
mais invocado pelos contrários, uma condição considerada impossível em famí-
lia fora do modelo reprodutivo de casal heterossexual com papéis masculinos e
femininos. Esse núcleo de argumentação baseado no aspecto social repete o
modelo tradicional na posição contrária à inseminação de mulheres sem com-
panheiro. Aqui voltaram argumentos baseados em noções de “natureza” e
“natural” como a crítica à procriação por pessoas do mesmo sexo, sugerindo-lhes
a solução do coito heterossexual.20

O fato de a gestação substituta ser a única restrição para alguns favo-
ráveis assinala o peso simbólico dos laços adquiridos na gravidez. Entre os
favoráveis, mencionou-se novamente a procriação como um direito indepen-
dente de orientação sexual, argumento fundamentado no caráter social da
reprodução como escolha e direito: pode-se contornar a natureza ou ‘métodos
tradicionais’ por meio da reprodução assistida. Tal afirmativa é o inverso do
argumento baseado no impedimento natural da procriação, evocado pelos contrá-
rios ao acesso de homossexuais: “gerar é diferente de adotar”. Mesmo entre
os favoráveis, a procriação ou geração de filhos pelo par homossexual não é
um ponto pacífico, pois se sugerem condições: apresentar os mundos homos-
sexual e heterossexual para a criança, um relacionamento estável, além da
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avaliação do casal por uma equipe. Essa concordância se condiciona à estabi-
lidade, aspecto do modelo hegemônico de família e casal.

A concordância com o acesso de homossexuais se afina com valores
individualistas e igualitários em que a procriação é escolha individual e a natu-
reza não é fator limitante à realização humana. Essa médica atenderia um
homossexual que trouxesse uma parceira:

Eu poderia atender, porque é uma solicitação que tem amparo dentro
de normas éticas (...) do Conselho Federal de Medicina. Uma mulher
(...) solteira e independente pode dizer que quer gestar. (...) se ela está
trazendo um homem que ela apresenta como a pessoa que vai ser o pai
do filho dela, se ele assina dizendo que está ciente de que não está aqui
trazido à força, que ele vem colher o sêmen para uma coisa que ele sabe
o que é, eu não tenho por que questionar isso. Mas aqui na clínica, até
hoje, nenhuma vez a gente fez esse tipo de proposição. Se eles tivessem
falado: ‘Sou um homossexual masculino e ela é minha amiga e nós
vamos ter o bebê’, eu não teria problema de atender. (Médica)

A legalidade da prática e a liberdade do par procriativo (homossexual
que apresenta uma amiga para gestante substituta), no sentido de escolha livre,
sem coação, são os argumentos para justificar a aceitação do pedido em ter-
mos condizentes com a ideologia individualista moderna. A escolha prevalece
sobre a natureza.

A reprodução assistida póstuma, ou seja, a inseminação com sêmen de
pessoa falecida ou transferência de embrião originado de pessoa morta, foi o
ponto com mais diversidade de posições. Um terço dos entrevistados foi con-
trário e houve a mesma proporção de favoráveis. As demais opiniões se dividi-
ram entre analisar caso a caso, respeitar a vontade da pessoa quando era viva,
ou conforme a existência de consentimento informado. Sugeriu-se destruir o
sêmen na morte da pessoa, caso em que a procriação é uma impossibilidade
biológica e legal. Advertiu-se que a resolução do CFM impede a destruição de
embriões e também a transferência do embrião para a nova companheira do
marido. Rejeitou-se a transferência póstuma porque poderia implicar gestação
substituta (barriga de aluguel), em contraste com a inseminação póstuma.

A inseminação e a transferência póstumas embaralham as claras linhas
de argumentação anteriores, fundamentadas no bem-estar da criança, na ade-
quação da família e nos direitos individuais. Quem invocou o respeito à vontade
do falecido mencionou os direitos individuais. Quando a morte de um dos côn-
juges entra em jogo, os argumentos giram em torno do parentesco: há continui-
dade genética do morto no material germinativo (sêmen ou embriões), o filho é
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do casal e o parentesco não muda com a morte. Os contrários alegam a neces-
sidade de estar vivo para procriar e gerar nova vida, exigindo limites a despeito
da possibilidade técnica. A continuidade do morto seria triste. Entre as objeções
estavam questões jurídicas: implicações para herança e o direito de recusar
atendimento diante do problema legal. Segundo Simone Novaes Bateman (apud
Tamanini, 2003), as novas tecnologias reprodutivas propiciam a fragmentação
e extensão no tempo e no espaço da experiência procriativa. Uma pessoa morta
pode procriar se tiver deixado sêmen congelado – ou se tiver o material colhido
imediatamente após a morte – ou embriões criopreservados.

No conjunto das respostas, vários favoráveis à inseminação de mulheres
solteiras concordaram com a reprodução assistida para casais homossexuais, o
que desenharia um grupo afinado com posições igualitárias. Apenas três entre-
vistados posicionaram-se de forma contrária a todas as questões: duas eram
psicólogas preocupadas com a necessidade de limites. Somente uma pessoa
mostrou-se favorável a todas as situações, por não se julgar no direito de impor
sua posição aos outros. Os entrevistados de ideais igualitários e argumentos ba-
seados nos direitos individuais se dividem quanto à reprodução assistida póstuma.
Em contrapartida, três entrevistados contrários ao acesso da reprodução assistida
para mulheres solteiras, na menopausa e casais homossexuais, usando a argu-
mentação mais tradicional sobre família, foram favoráveis à reprodução assistida
póstuma. Aparecem aí associados: o parentesco biológico por DNA, que não se
dissolve com a morte, e a visão de família como casal reprodutivo heterossexual.
A morte prévia à concepção não abala esse modelo de família, ao contrário da
“produção independente” ou de casais homossexuais com filhos. A tensão entre
natureza e escolha perpassa as tecnologias de procriação.

NOTAS

1 Segundo Testart (1995), Edwards e Steptoe usavam a indução de ovulação nos experimentos
iniciais com FIV, mas cessaram com o estímulo ovariano, por lhe atribuírem os insucessos das
primeiras tentativas.

2 Laparoscopia consiste no exame do interior da cavidade abdominal mediante um endoscópio
chamado laparoscópio. Esse procedimento é menos invasivo do que cirurgias de laparotomia,
chamadas popularmente de “operação de barriga aberta”, por exigir apenas pequenas incisões
no abdômen.

3 “GIFT e outros” (ZIFT, Prost, TET e combinação de GIFT e FIV) correspondem a técnicas
de transferência para a trompa. TET significa transferência de embrião para a trompa.

4 Uma das oito células de um embrião de três dias é retirada por meio de micromanipulação. O
exame é no núcleo da célula. Uma sonda de DNA, ao ligar-se a um certo cromossoma, produz
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uma cor específica, o que é visível pelo microscópio de fluorescência. Cada cromossoma
marcado com a cor fluorescente específica corresponde a um exame diferente (Rabinovici
apud Andrade, 2004), conforme o curso do prof. Paulo Paes de Andrade “Mapeamento
gênico e Programa Genoma Humano”, disponível on-line.

5 Estudam-se as implicações do diagnóstico pré-implantação de embriões e sua apropriação
pelos usuários das tecnologias de procriação em Luna (2004b). Uma análise dos projetos de
lei está em Diniz (2003).

6 O bloqueio da função ovariana no ciclo longo é um ponto intrigante nos protocolos de
estímulo ovariano: por que bloquear o que se quer induzir? Ganha-se no controle do ciclo,
mas com o bloqueio se demanda maior quantidade de hormônios na indução (WHO, 1992;
Speroff, Glass & Kase, 1995).

7 A palestra foi proferida em 23 de setembro de 2002 no Instituto dos Advogados de São Paulo,
abrindo o ciclo “Biodireito e manipulações genéticas”. Um embrião formado por meio dessa
técnica encontra-se congelado na clínica do referido especialista (Carelli, 2001).

8 Essa técnica, por causa da virtual mistura de espécies propiciada pela tecnologia reprodutiva,
desperta reações de rejeição relacionadas a noções de poluição (Douglas, 1976), um ponto
analisado em Luna (2001b).

9 Uma das médicas entrevistadas por Tamanini (2003) oferece fertilização com espermátide.
1 0 Uma funcionária de serviço público de reprodução assistida explicava ao telefone a fertiliza-

ção in vitro e ouviu a pergunta: “Então meu filho não vai crescer dentro de um vidro, como eu
já vi num filme?”. A crença na possibilidade de ectogênese exemplifica o potencial infinito
atribuído à medicina, dado o progresso científico.

1 1 Uma usuária, após três tentativas sem sucesso, mudou de médico e pagou por um pacote de
três tentativas Ela engravidou na segunda. Faz-se o pagamento da medicação usada em cada
ciclo à parte do pacote.

1 2 Descreve-se a institucionalização do campo da reprodução assistida no Brasil no trabalho de
Corrêa (2001). Para análises recentes da dinâmica do campo, ver Barbosa (1999) e Rede
Feminista de Saúde (2003).

1 3 Todas as entrevistadas do serviço público mencionaram como ponto marcante a reunião em
que o médico explica o tratamento e o casal “assina”. Das entrevistadas de clínicas privadas,
apenas as que tiveram embriões para congelar mencionaram a assinatura do protocolo. A
omissão do tópico pelas usuárias de clínicas privadas talvez signifique que o contrato buro-
crático não foi marcante na vivência do tratamento.

1 4 O habitus como sistema de práticas e disposições se forma historicamente. Foucault (2003)
descreve a formação do olhar médico, da nova percepção do corpo que orientava o exame
físico e as conclusões obtidas.

1 5 Longe de constituírem objetos dóceis de treinamento, várias pacientes se queixaram da inabi-
lidade de estagiários, uma situação comum em serviços públicos universitários, onde se
aprende a clínica na prática.

1 6 Sem ser informada, uma paciente foi submetida, aos 15 anos, a laqueadura tubária na cesariana
do segundo filho por iniciativa de sua mãe, que contatou o médico e pagou pelo serviço.
O marido discordou, mas não impediu nem a avisou. A situação difícil da filha no casamento
foi a justificativa. Outra usuária sofreu laqueadura no nascimento do segundo filho, aos 17
anos, sem seu consentimento, mas com autorização do marido.



133

1 7 Sobre o individualismo como configuração de valores do Ocidente moderno, ver Dumont
(1992, 1997). Menegon (2003) também discute a prática do consentimento informado deri-
vada dessa configuração.

1 8 Dois centros de reprodução humana no serviço público tinham projetos de implantar progra-
mas de doação de óvulos, um já com lista de espera. Essas iniciativas estavam suspensas. Um
dos centros tinha interesse particular no programa de doação, pois não oferecia congelamento
de embriões, em função das implicações jurídicas. Com o programa, seria possível dar vazão
a casos de produção excessiva dos gametas femininos.

1 9 A única entrevistada solteira usuária de reprodução assistida questionou a exclusão das
solteiras: “Eles não querem fazer filho numa mulher solteira”, criticando os casais que têm
muitos filhos sem condições materiais de sustentar: “Essas pobres acham que porque têm
marido podem ter cinco, dez filhos”. Ela defende ações de esterilização “para não ter tanta
criança passando fome na rua”. Há em sua postura o traço modernizante de racionalização da
família com controle do número de filhos e outro medicalizador de intervenção no casal.

2 0 Winter (2000), psicanalista, critica a reprodução assistida para casais homossexuais por
separar sexualidade e procriação: a negação da diferença anatômica dos sexos prejudicaria o
desenvolvimento psíquico infantil.




