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1
O Campo de Pesquisa

Nós não somos neandertais!
Médico

Antropóloga é antropófaga?
Usuária de serviço público de reprodução assistida, 40 anos

AS DIFICULDADES DE ENTRADA NO CAMPO

 No início do doutorado em 2000, tentei localizar, por meio da técnica de
rede (Bott, 1976), mulheres ou casais que tivessem passado por tratamento
de reprodução assistida. O recurso revelou-se pouco efetivo. Havia vários pontos
em jogo: primeiramente, não se oferece a reprodução assistida no serviço pú-
blico do Rio de Janeiro, o que reduzia o número das informantes potenciais às
pessoas atendidas em clínicas particulares. Houve também indicações equivo-
cadas de mulheres que fizeram tratamento convencional de infertilidade, con-
fundido com reprodução assistida.

Uma barreira de silêncio que cercava os usuários da reprodução assisti-
da constituía obstáculo ao trabalho de campo. Esse silêncio é comparável à
prática de segredo acerca da adoção (Costa, 1988). O segredo da adoção
envolve relações de evitação com a família de origem da criança adotada, com
o objetivo de promover a transferência total da criança para a nova família e
ruptura com os laços genealógicos. No caso da reprodução assistida, pode-se
usar o segredo para fazer esquecer o uso da tecnologia na concepção da crian-
ça, um procedimento reprodutivo considerado por alguns estigmatizante
(Goffman, 1975). As primeiras usuárias entrevistadas assumiam publicamente o
tratamento, o que pode ser considerado uma postura desviante, se levadas em
conta as dificuldades encontradas para o contato. Mulheres cujas tentativas de
reprodução assistida foram mal-sucedidas recusavam a entrevista.
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A partir daí, formulei outra estratégia de acesso a profissionais da repro-
dução humana e seus usuários, a qual recorria aos hospitais do serviço público.
Em janeiro de 2002, procurei o Ambulatório de Reprodução Humana do Institu-
to de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde eu
já havia entrevistado um médico, expliquei meu projeto e tratei dos arranjos
para autorização para realizar parte da pesquisa de campo ali. Em março do
mesmo ano, viajei para São Paulo e entrei em contato com a Unidade de Re-
produção Humana da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o Hospital
das Clínicas da USP e o Hospital Pérola Byington, também com o propósito de
entrevistar profissionais e pacientes desses serviços.

Se a via informal de rede teve pouca efetividade, a via institucional apre-
sentou dificuldades específicas. A primeira delas é a estranheza diante de uma
antropóloga, profissional desconhecido dentro de uma instituição médica. Fui vá-
rias vezes confundida com psicóloga. Muitas pacientes do ambulatório do Institu-
to de Ginecologia da UFRJ, quando solicitadas para uma pesquisa, perguntavam
se eu era psicóloga ou assistente social. Quando pedia para estar presente em
reuniões ou observar os profissionais da saúde em ação, encontrei resistência a
serem objeto de pesquisa, em vez de sujeitos fornecedores de dados objetivos
sobre seus pacientes, estes, sim, objetos. Isso fica patente na exigência do proto-
colo de consentimento informado por dois dos centros para entrevistar pacientes,
procedimento considerado dispensável para entrevistar médicos.

Houve exigências distintas quanto à autorização para pesquisa, aos pro-
tocolos de consentimento informado e acesso aos pacientes. Na primeira insti-
tuição procurada, o diretor do Ambulatório de Reprodução Humana, conhecido
de entrevista anterior, assumiu a responsabilidade por minha pesquisa na insti-
tuição e autorizou-me oralmente a iniciar mesmo antes da aprovação do comitê
de ética. Por sugestão do diretor do hospital, providenciou-se a confecção do
crachá de pesquisadora, o que me fez sentir oficializada na instituição. A apro-
vação veio com a exigência do comitê de ética em pesquisa de aplicação do
protocolo de consentimento informado antes das entrevistas. Procurei o presi-
dente do comitê. Como o diretor do ambulatório e outros médicos considera-
vam desnecessário o consentimento informado para meu tipo de pesquisa, por
não envolver testagem de medicamentos nem procedimentos clínicos, essa prá-
tica não chegou a se efetivar.

No final de março, fiz a primeira aproximação com os três centros em
São Paulo. No primeiro deles, fui recebida por uma psicóloga contatada
em eventos da área. Ela me questionou até vencer a desconfiança. Após esse
rito de passagem, deixou-me entrevistá-la e me apresentou a outros profissio-
nais da casa, facilitando minha escala de entrevistas. No segundo serviço, falei
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com o coordenador do Núcleo de Esterilidade. Após um intervalo para avaliar
meu projeto e apresentá-lo ao diretor da Reprodução Humana, fui autorizada a
iniciar. Ao chegar em campo, descobri que outras pessoas da equipe que coor-
denava o serviço não tinham sido avisadas sobre a pesquisa, ficando bastante
desconfiadas da minha presença, o que me trouxe problemas. Em minha ter-
ceira visita, o diretor do Centro de Reprodução Humana solicitou-me que en-
cerrasse as atividades de pesquisa ali, pois eu estaria criando problemas com
os médicos e pedindo para entrar em espaços indevidos: as pacientes eram
muito sensíveis e eu as influenciava com as minhas perguntas.

No último hospital, obter a autorização para pesquisa foi um processo
burocrático com dificuldade de me enquadrar. Falei pessoalmente com o diretor
da Reprodução Humana, que me encaminhou ao Comitê de Ética em Pesquisa.
Enviei o material solicitado: projeto, currículo e diversos formulários, inclusive o
do protocolo de consentimento informado. O comitê local avaliou e enviou um
dos formulários para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho
Nacional de Saúde (Conep/CNS). Trata-se de uma instância de regulação dos
assuntos éticos referentes ao desenvolvimento de pesquisas com base na Reso-
lução 196, que estabelece diretrizes e normas para pesquisa envolvendo seres
humanos no Brasil (Rede Feminista de Saúde, 2003).1 Vinda a autorização após
cinco meses, nenhum regulamento do hospital contemplava minha atividade de
pesquisadora, por não ser profissional da área da saúde, o que me impedia de
obter o crachá para circular. A solução foi pedir um crachá de visitante, proces-
so que levou mais dois meses, até novembro.

OS PERFIS DOS CENTROS DE ATENDIMENTO À INFERTILIDADE

 Acompanhei um serviço de atendimento à infertilidade por um ano com
vários intervalos para visitas mais breves em outros centros fora de minha
cidade de residência. A observação etnográfica descortinou pontos comuns no
atendimento da reprodução assistida em serviço público, mas também
especificidades de cada centro, constituindo um ethos próprio (Velho, 1987,
1998). Traço um perfil de cada serviço em que houve observação e entrevistas
com profissionais. Todos os centros têm ligação com o serviço público. O pri-
meiro oferece atendimento convencional para infertilidade no Rio de Janeiro
dentro de uma instituição universitária, onde se fez a maior parte da observa-
ção, inclusive de atendimento ambulatorial. Houve visitas a três centros com
serviço de reprodução assistida em São Paulo, dois dos quais também ligados a
universidades. A particularidade de cada centro envolve os métodos ofereci-
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dos, o ônus para o paciente, o perfil de clientela, a descrição das instalações e
sua autonomia ou englobamento por instituição mais ampla.

INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ: O VELHO HOSPITAL FORA DA UNIVERSIDADE

O Instituto de Ginecologia da UFRJ, situado no Hospital Moncorvo Fi-
lho, foi o serviço onde permaneci mais tempo fazendo trabalho de campo: de
janeiro de 2002 a janeiro de 2003. O atendimento do Instituto de Ginecologia
ocorria em dois ambulatórios: a reprodução humana e o ambulatório geral nos
fundos, havendo também atendimento cirúrgico no andar superior. Minha par-
ticipação se restringiu ao Ambulatório de Reprodução Humana, nos três dias
escalados para esterilidade. Nesse ambulatório também havia atendimento clí-
nico de gineco-endocrinologia, contracepção, menopausa e infanto-puberal, bem
como de sexologia para a parte psicológica. Pertencendo a uma universidade, o
Instituto de Ginecologia tinha residentes e recebia internos, os graduandos dos
três últimos períodos da Faculdade de Medicina, ali treinados. Tive chance de
observar a assimilação das técnicas corporais (Mauss, 1974a) no aprendizado
de exames pelos internos.

O Instituto de Ginecologia oferecia tratamento convencional para esteri-
lidade, sendo o único centro de referência no serviço público do estado. Ofere-
ciam-se exames diagnósticos como histerossalpingografia, laparoscopia,
histeroscopia, ultra-sonografias e diversos tipos de cirurgia. Já se fez inseminação
artificial por iniciativas individuais dos médicos, mas nunca houve um programa
regular.2 Verificou-se bastante procura pelo serviço de esterilidade, que atendia
principalmente mulheres das camadas populares, mas também pessoas de seg-
mentos inferiores das camadas médias desiludidas com os serviços dos planos de
saúde ou atraídas pela possibilidade de ganhar a onerosa medicação. Medica-
mento gratuito era escasso. A diferença do atendimento ali, quanto a outros ser-
viços públicos e privados, era o investimento no diagnóstico da esterilidade. Após
a anamnese, em que se obtinha a história clínica da paciente, encaminhava-se o
marido ou companheiro para fazer o espermograma. Condicionava-se a continui-
dade do atendimento dela à apresentação do resultado do exame. Até 2001, o
espermograma era gratuito, feito em laboratório conveniado, porém, com o término
do convênio, os pacientes passaram a pagar o exame. Constatando-se alteração,
encaminhava-se o marido para o setor de Urologia do Instituto Estadual de Diabe-
tes e Endocrinologia (Iede) no mesmo prédio, onde se fazia o exame gratuitamente.
Somente depois da alta do andrologista, a esposa prosseguiria o tratamento. Havia
intercâmbio entre o andrologista do Iede e a equipe da reprodução humana.

O serviço de esterilidade limitava o atendimento a mulheres casadas –
união estável – há pelo menos dois anos, tendo relações sexuais desprotegidas
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para engravidar. A idade máxima de ingresso no serviço era de 37 anos. A
imposição desse limite era recente e tinha referência externa. Explicava-se
que os serviços públicos de infertilidade que ofereciam tratamentos efetivos
para os casos mais graves, isto é, fertilização in vitro, só aceitavam a inscrição
de mulheres de até 37 anos. O serviço naquele momento havia cessado de
fazer a cirurgia plástica tubária para reversão de laqueadura, com uma única
exceção feita para uma paciente que sofrera laqueadura tubária sem seu co-
nhecimento nem consentimento. Os critérios de exclusão foram oportunidade
para entrevistas, em particular com mulheres laqueadas encaminhadas para
fazer fertilização in vitro em São Paulo no Hospital Pérola Byington ou no
Hospital das Clínicas. Por outro lado, aceitavam-se as pacientes com obstru-
ção tubária de qualquer outra etiologia para operação sem restrições, desde
que em união estável e dentro da idade-limite.

Ao longo do ano de 2002, o protocolo do serviço sofreu mudanças. A
princípio, após trazer o espermograma normal do marido, a mulher passaria por
uma histerossalpingografia para avaliar o estado de suas trompas e útero. Em
seguida receberia indução hormonal leve com citrato de clomifeno, um medica-
mento oral, por três meses. Depois se mudou a rotina para induzir a ovulação
com citrato de clomifeno por três meses e, caso não houvesse gravidez, marcar
a histerossalpingografia (HSG). A justificativa era usar a indução como se fos-
se um teste e, de fato, algumas pacientes engravidaram apenas com essa me-
dida. No final do ano, introduziram monitorização da ovulação por meio de
ultra-sonografia (USG) como recurso para acompanhar a indução, fazendo-se o
coito programado. O ponto de estrangulamento estava na carência de médicos
que soubessem fazer a HSG. Como o exame só podia ser realizado imediatamente
após o término da menstruação, muitas mulheres retornavam por meses segui-
dos, sem que houvesse a vaga para fazer a HSG. A facilidade de acesso a
certos exames variava de acordo com a disponibilidade de mão-de-obra quali-
ficada. A freqüência do médico ultra-sonografista de apenas duas vezes por
semana impedia tratamentos como o coito programado e a inseminação artifi-
cial, por causa da impossibilidade de monitorar o ciclo ovulatório.

Três médicos voluntários coordenavam o trabalho cotidiano do Ambula-
tório de Reprodução Humana. Trabalhavam sem remuneração, na expectativa
de poder regularizar o emprego. Esses médicos orientavam o trabalho de resi-
dentes e internos. Constantemente falavam da necessidade de o médico ter
interesse em se desenvolver e elogiavam as oportunidades de aprendizagem
que tinham ali, por ser um hospital de referência.

No Instituto de Ginecologia, houve oportunidade de observar o atendimento
ginecológico básico e a importância da investigação. Além das entrevistas, foi
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possível presenciar consultas e mesmo alguns exames. Nas consultas, comumente
mulheres se queixaram do atendimento inadequado em outros lugares, onde o
médico prescrevia medicação sem investigar o problema nem chegar ao diag-
nóstico. O espaço se dividia em três segmentos: uma sala de espera no centro; de
um lado, seis saletas com divisórias para as consultas de ginecologia, e salas nos
fundos para o exame físico. Eram duas salas com aparelhagem de ultra-sonografia,
duas com mesas ginecológicas, além de uma sala com o negatoscópico para ver
radiografias, microscópio e uma balança, e por fim a sala da enfermagem, onde
se guardavam os instrumentos para os exames.

Destaco, como ponto positivo, a minha integração à equipe, o fato de
rapidamente sentir-me em casa. Recebi agradecimentos quando encerrei o
trabalho de campo ali por ter ajudado a lidar com as pacientes. Se a rotina era
encaminhar pacientes problemáticas para o atendimento na Psicologia, eu
era um recurso presente para lidar com esses casos.

SETOR INTEGRADO DE REPRODUÇÃO HUMANA DA UNIFESP: A CASINHA E A UNIVERSIDADE

A Unifesp é mais conhecida como a “antiga Escola Paulista de Medici-
na” e, por referência, ao Hospital São Paulo. O Setor Integrado de Reprodução
Humana fica em uma casa de dois andares em rua adjacente ao hospital. No
andar térreo há a recepção, uma sala de espera e a sala da enfermeira, que tanto
pode servir de passagem como se fechar para consulta. A sala de reuniões fica
nos fundos. No andar de cima, há dois consultórios com mesas ginecológicas e
um aparelho de ultra-sonografia.

Na casa se procedia à parte ambulatorial do serviço de reprodução as-
sistida: triagem dos casais, consultas, sessões de ultra-sonografia, alguns exa-
mes como biópsia de endométrio. A equipe multidisciplinar contava com quatro
médicos urologistas, dois ginecologistas, um endocrinologista, uma enfermeira
graduada, duas biólogas, um veterinário, uma psicóloga, um bioquímico, um
farmacêutico, uma auxiliar de enfermagem e dois auxiliares de escritório. Os
médicos mais jovens da equipe fizeram o treinamento para reprodução assistida
no próprio setor. A parte de laboratório e atendimento cirúrgico ficava no hos-
pital. Ao se marcar um compromisso, os integrantes da equipe perguntavam: no
hospital ou na casinha? Ocorriam reuniões semanais no hospital para discussão
de casos clínicos com toda a equipe, alunos do mestrado e doutorado da Unifesp
com pesquisa em reprodução humana, além de residentes. Entre os integrantes
da equipe, também havia pesquisadores da área. A produção científica da equipe
favorecia a obtenção de financiamentos, afirmou a enfermeira, que já publicara
artigos. O veterinário era doutorando da Unifesp: após ter investigado reprodução
animal no mestrado, enfocava a reprodução humana.
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Havia “divisão do trabalho” baseada em gênero no setor. As duas biólo-
gas trabalhavam com o sêmen – espermogramas, capacitação do sêmen. Já o
veterinário ocupava-se com os óvulos – coleta do líquido aspirado nos folículos,
seleção de óvulos – e com o processo laboratorial da fertilização in vitro e
cultivo dos embriões. Outra oposição de gênero dizia respeito às especialidades.
A fundação do serviço de reprodução assistida ocorreu por iniciativa de um
médico urologista e um endocrinologista especializado em foliculogênese dos
ovários. Conforme os relatos e a predominância de urologistas na equipe, per-
cebi que o Setor Integrado de Reprodução Humana não se estabeleceu com
base nos serviços de ginecologia do hospital.3 O próprio nome “setor integra-
do” salienta a associação de ginecologia e urologia, sendo o único dos servi-
ços visitados com dois coordenadores: um urologista e um ginecologista. É o
serviço em que mais se enfatizava o médico de reprodução humana como
aquele que trata o casal, o homem e a mulher, negando-se uma divisão de
trabalho entre os urologistas e ginecologistas da equipe. Todos os médicos
fariam exame físico tanto na mulher como no homem, cirurgias e outros acom-
panhamentos, o que gerou embaraços para uma ginecologista. Ela alegou o
constrangimento dos pacientes quando ela fazia o exame físico urológico, por
a urologia ser uma especialidade em que só havia praticamente médicos, ao
contrário da ginecologia, em que há equilíbrio entre homens e mulheres. Em-
bora se negasse a divisão de trabalho, os urologistas do setor atendiam no
ambulatório de urologia do hospital, ao passo que os ginecologistas faziam
laparoscopia nas mulheres.

O serviço oferecia os tratamentos de coito programado, inseminação
intra-uterina e fertilização in vitro (FIV), com expectativa de aquisição do mi-
croscópio com micromanipulador ainda naquele ano para injeção
intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI). A despeito de o hospital ter um
laboratório de criopreservação, havia a política de não oferecer o congelamento
de embriões. O setor já trabalhara anteriormente com doação de sêmen, obtido
no banco do Hospital Albert Einstein ou importado, além de ter um programa de
ovodoação, práticas suspensas no momento da investigação.

O setor era centro de excelência na oferta de cirurgias de recanalização
tubária – reanastomose – e de reversão de vasectomia, contrastando com os
outros serviços pesquisados que raramente ofereciam a oportunidade da pri-
meira cirurgia e não contemplavam a segunda. Seus usuários tinham de pagar
o que não fosse coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No caso das
cirurgias de recanalização, o paciente tinha de adquirir um fio cirúrgico especial
diretamente com os distribuidores, na época – março de 2002 – por cerca de
mil dólares. Os usuários também adquiriam os medicamentos para fertilização
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in vitro nos laboratórios, custando em torno de dois mil reais – cerca de sete-
centos dólares então –, um valor variável, conforme a resposta da paciente ao
estímulo. Cobrava-se uma taxa de laboratório de mil reais para fertilização in
vitro. Frisavam-se esses custos na primeira reunião com casais na triagem, para
evitar casos em que os pacientes completavam a bateria de exames diagnósticos,
mas não tinham como pagar a medicação para o procedimento, situação con-
siderada de desperdício de recursos públicos com os exames. Alertados, alguns
casais desistiam de iniciar o tratamento. Em 2002, estabeleceu-se a idade-limite
de 34 anos para o ingresso das pacientes mulheres. Justificava-se esse
limite baixo pelo tempo despendido na fila, nos exames diagnósticos, bem como
pela necessidade de recorrer à ICSI para a maioria das mulheres após os 35
anos, uma técnica não oferecida ali.

HOSPITAL PÉROLA BYINGTON: ATENDIMENTO EM

MASSA NO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA A MULHER

O Hospital Pérola Byington pertence à rede estadual de saúde em São
Paulo: criado originalmente como Centro de Referência em Saúde da Mulher,
do Adolescente e do Infante (CRSMNADI), posteriormente concentrou suas
atividades no atendimento ginecológico. O serviço de esterilidade existe desde
1991 (Barbosa, 1999). O Núcleo de Esterilidade integrava a Divisão de Repro-
dução Humana, da qual fazia parte ainda um serviço de gineco-endocrinologia,
que atendia principalmente mulheres no climatério. Um médico fundador do
serviço conta que, desde 1990, começaram os casos de fertilização in vitro, e
o início da organização do serviço data de 1988. Em 1999, inaugurou-se o novo
laboratório do centro de reprodução humana, contando com o micromanipulador
para ICSI. Segundo o coordenador do núcleo de esterilidade, estudava-se o
projeto de programa de doação de óvulos e se intencionava a oferta de diagnós-
tico genético pré-implantação do embrião, em associação com um laboratório de
genética ou montando-se um novo. O atendimento ambulatorial de esterilidade no
Hospital Pérola Byington trabalha em conjunto com um posto de saúde nas ime-
diações. No posto, faz-se a triagem dos candidatos ao atendimento, primeiros
exames, a reunião com o casal. Definido o diagnóstico, chegando a sua vez na
fila de atendimento, os usuários passam a freqüentar o hospital para realizar os
procedimentos.

Em um centro de referência em saúde da mulher com atuação no trata-
mento de câncer ginecológico, a implantação tardia de um serviço de esterilidade
se reflete nos espaços disponíveis. O atendimento à esterilidade situava-se no
quarto andar do hospital, ocupando os dois extremos. Em um extremo, havia o
atendimento ambulatorial e a parte de secretaria. No outro extremo, ficavam o
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laboratório e o centro cirúrgico. Entre esses dois extremos havia quatro en-
fermarias para o atendimento geral de ginecologia. Essa divisão implicava
situações curiosas: no dia da punção de ovário, pequeno procedimento cirúrgico,
era necessário internar as pacientes em enfermarias do sétimo andar para depois
descer ao quarto andar, onde se realizava o procedimento, e subir novamente
para o sétimo.

As reuniões do núcleo de esterilidade ocorriam no auditório do hospital.
O corredor e uma sala adjacente serviam de sala de espera para o atendimento
ambulatorial. Essa parte compreendia: uma sala de enfermagem onde se aplica-
vam os medicamentos; a secretaria onde o coordenador atendia e fazia o cadastro
da pacientes, agendando os atendimentos e dando alta; uma sala com duas mesas
ginecológicas, para a inseminação intra-uterina; a última sala com
dois aparelhos de ultra-sonografia. Na sala de inseminação, havia um armário
contendo os frascos para coleta de sêmen e revistas para estimulação. Era ali
a entrada para o banheiro das pacientes, o espaço de os “maridos” se estimula-
rem para a coleta. O furto de três transdutores de ultra-sonografia do hospital,
restando um, acarretou sobrecarga de trabalho e aumento da espera; posterior-
mente, um foi reposto.

No outro extremo do andar, ficavam o laboratório e o centro cirúrgico de
“acesso restrito a funcionários”. Havia uma primeira sala com arquivos e um
vestiário para trajar a roupa esterilizada antes de entrar no laboratório. A outra
porta dava para o centro cirúrgico – sala com duas mesas ginecológicas – e para
o laboratório propriamente dito. Este era o ‘Santo dos Santos’: seu acesso era
extremamente restrito e nunca pude vê-lo. Uma das gafes de minha primeira
visita foi perguntar se poderia conhecê-lo, o que me valeu severa repreensão.
A médica coordenadora do laboratório advertiu-me que não passasse na sala de
acesso para chamar as embriologistas, porque eu poderia “passar infecção”.4
Vale a análise de Douglas (1976) sobre pureza e poluição, envolvendo um siste-
ma de ordenação e classificação das coisas. A obtenção de ordem relaciona-
se à rejeição de elementos inapropriados como uma antropóloga – um corpo
estranho – em um laboratório.

A equipe era multidisciplinar, com grupos menores de esterileutas, cirur-
giões e andrologistas. Os primeiros eram ginecologistas, e os últimos lidavam
com a parte ambulatorial e cirúrgica da infertilidade masculina. Havia também
a equipe de embriologistas – designada “as biólogas” –, técnicos e auxiliares de
enfermagem e o pessoal administrativo. Naquele ano, uma psicóloga que aten-
dia no posto passou a atender também no hospital e começou a participar das
reuniões da esterilidade. Havia divisão do trabalho das auxiliares de enferma-
gem, em que duas ou três atuavam mais constantemente no laboratório,
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enquanto as demais prestavam assistência mais geral, com distribuição e apli-
cação de medicamentos, preparo dos pacientes na mesa para atendimento.
Encarregava-se o único técnico de enfermagem homem de assistir os maridos
no dia da coleta de sêmen. Além disso, o centro oferecia anualmente vagas
para estagiários em reprodução humana, que teriam formação teórica e prática
na esterilidade e na gineco-endocrinologia. Em 2002, os estagiários do ano an-
terior continuaram atendendo no serviço como colaboradores voluntários.
O centro recebia residentes de universidades em intercâmbio.

O Núcleo de Esterilidade do Centro de Reprodução Humana oferecia
tratamentos de alta e baixa complexidade: coito programado, inseminação intra-
uterina, fertilização in vitro e ICSI, com laboratório para criopreservação de
embriões, além de realizar cirurgias ginecológicas. Embora oferecesse cirurgia
para reversão de laqueadura, geralmente para mulheres jovens, abaixo dos 25
ou 28 anos, essa prática caíra em desuso. A justificativa era o desperdício de
recursos públicos, pois dificilmente a cirurgia tinha êxito e, sem gravidez, em
dois anos as usuárias voltavam para fazer fertilização in vitro.

O Hospital Pérola Byington oferecia atendimento completamente gratuito,
inclusive a medicação subvencionada pelo estado. Dada a enorme procura e
incerteza quanto à eficácia dos métodos, aceitava-se a inscrição de usuárias
com até 37 anos incompletos e limitava-se o número de chances por procedi-
mento: três de coito programado, três de inseminação intra-uterina e duas de
fertilização in vitro ou ICSI. Sendo um centro de referência, a procura era
principalmente por inseminação e FIV ou ICSI, pois a maioria dos problemas
básicos recebia atendimento de ginecologistas clínicos em outras unidades.
Programavam-se trinta ciclos mensais de fertilização in vitro ou ICSI e um nú-
mero semelhante ou ligeiramente superior de ciclos de inseminação. Essa pro-
gramação variava conforme a chegada de recursos para o hospital, em particular
a aquisição dos medicamentos importados, além de perturbações como greves.

O trabalho de campo coincidiu com o último ano da administração do go-
verno estadual, o que resultou na falta de medicamento e suspensão de vários
procedimentos. O coordenador do serviço explicou às pacientes afetadas que,
em função da mudança de governo, não se poderia pedir para adiantar do
orçamento do ano seguinte os recursos para aquisição de nova remessa de
medicamentos. As pacientes que já estavam com o ciclo de indução avançado
puderam optar por cancelar ou adquirir as ampolas para a última aplicação.
Outros pesquisadores (Barbosa, 1999) e entrevistados mencionaram altera-
ções no atendimento decorrentes da mudança de governo estadual.

O Hospital Pérola Byington atendia o maior número de pacientes, mas
tinha longa fila de espera. Abriam-se as inscrições geralmente uma vez por
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ano, por duas semanas a um mês. Em 2002, houve vagas para quatrocentas
novas usuárias. Havia um limite diário do número de novas inscritas. Algumas
informantes que abriram o prontuário em 1998 e 1999 relatam ter passado a
noite na fila para se inscrever, após várias tentativas de chegar de madrugada.
Feita a inscrição, o casal era submetido a exames e o tempo de espera depen-
deria do diagnóstico. As encaminhadas para tratamento de coito programado
ou inseminação intra-uterina esperavam poucos meses. Já no caso da FIV ou
ICSI, a espera seria de um ano ou um ano e meio em média. A maior parte das
entrevistadas do hospital relatou dois anos de espera entre a inscrição e o pri-
meiro ciclo de tentativa de fertilização in vitro. Porém, ouvi nas conversas do
saguão entre usuárias de inscrição mais recente – dos anos de 2000, 2001 –
relatos de esperas de um ano até a primeira tentativa de FIV ou ICSI. Quem
tivesse os exames prontos ou “convênio” – plano de saúde – para fazê-los
poderia esperar menos: encontrou-se uma usuária laqueada que fora chamada
três meses após a inscrição para marcar o ciclo FIV para os meses seguintes.
O médico que a atendeu considerou um “recorde” a rapidez da chamada. A
cada falha de tentativa, a usuária voltava para cadastro com o coordenador do
núcleo e agendava nova tentativa para os próximos meses ou recebia alta.

Além da espera na lista, havia a espera das pacientes em atendimento:
após aguardar a vez para a sessão de ultra-sonografia – entre dez e vinte
atendidas por turno (manhã e tarde) –, as usuárias enfrentavam nova fila
para aplicação dos medicamentos. Até o início daquele ano, as pacientes com
a receita buscavam diretamente na farmácia a medicação e a aplicavam em
casa, voltando na próxima sessão de ultra-sonografia. Depois, somente as
auxiliares e técnicas de enfermagem buscavam a medicação, descendo uma
vez por turno, após o atendimento de todas, o que prolongava a espera. As
pacientes comentaram que tal mudança deveu-se à descoberta de que uma
usuária vendia a medicação, em vez de aplicá-la – conforme o medicamento,
uma única ampola pode chegar a quinhentos reais. Nos dias de medicação, a
passagem pelo serviço era rápida, mas, nos dias de sessão de ultra-sonografia,
entre a chegada e a saída, era possível um intervalo superior a quatro horas.
Levando-se em conta que na segunda semana do ciclo de estimulação as
sessões de ultra-sonografia ocorriam em dias alternados, ou com o espaço de
dois dias, essa perda de tempo afetava as que exerciam atividades profissio-
nais. Algumas usuárias não revelavam a seus empregadores sobre seu trata-
mento, para evitar sanções. Umas coordenavam o tratamento com escala de
trabalho flexível. Outras trocaram o horário para o turno da noite. Algumas
deixaram o trabalho para fazer o tratamento. Como a grande concentração é
de donas-de-casa, 42% (Barbosa, 1999), a questão do emprego não se colo-
ca igualmente para todas.
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 Ouvi poucas queixas quanto à demora. A postura geral era de paciência
para alcançar os objetivos. Presenciei apenas uma manifestação explosiva contra
essas circunstâncias. Uma mulher, aparentemente uma profissional de 30 anos
pertencente às camadas médias, ao saber que eu era pesquisadora, perguntou-
me se eu ia colocar que elas eram tratadas como lixo (sic), que chegavam às
seis horas da manhã e ficavam até de tarde, o que as prejudicava no trabalho,
que muitas vezes ficavam completamente expostas com dez pessoas em torno
falando, que freqüentemente estagiários que não sabiam nada as examinavam,
e, por isso, o tratamento dava errado. Em sua opinião, médicos e enfermeiras
não percebiam que lidavam com mulheres que não conseguiam engravidar e
que estavam ainda mais sensíveis com as aplicações de hormônios. Isso por-
que elas não tinham dinheiro para pagar o tratamento, mas eram cidadãs que
pagavam impostos, merecendo tratamento melhor. Depois do estouro, houve
um silêncio constrangido no corredor de espera. As demais nada comentaram.
O protesto contrastava com a postura das usuárias e do serviço: mulher que se
trata para ter filhos precisa ter paciência, dispor de tempo e largar o emprego.

A grande maioria dos casais inscritos pertencia às classes populares. O
desconforto não impedia a procura por casais das camadas médias atraídos
pela gratuidade e pelo bom nome do serviço, muitos com a poupança esgotada
após tentativas em clínicas particulares. A quase totalidade das atendidas vinha
da Grande São Paulo, encontrando-se pacientes do interior do estado e de
outros estados. Barbosa (1999), em levantamento estatístico dos atendimentos
entre 1993 e 1998, constatou que 87% vinham da Grande São Paulo. Conheci
usuárias vindas de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do interior de
São Paulo.

O ethos do Hospital Pérola Byington é de tentativa de aliar atendimento
de massa e serviços eficientes. Tal era a postura dos profissionais e a repre-
sentação das pacientes.

HC-USP: UMA SUBDIVISÃO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA

No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (HC-USP), a reprodução humana é uma subdivisão da Divisão da
Clínica de Obstetrícia e Ginecologia. Um dos médicos mais antigos da divisão
relata ter feito ali inseminação intra-uterina com sêmen bruto desde a década
de 1960. Por volta de 1986, começaram as primeiras tentativas de fertilização
in vitro no HC-USP, ainda com a captação de óvulos por laparoscopia em ciclo
estimulado. Especialistas provenientes do HC-USP organizaram o serviço de
infertilidade do Hospital Pérola Byington.
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A subdivisão de reprodução humana ocupava uma sala no andar da divi-
são de Clínica Ginecológica. Na entrada da sala, havia um pequeno vestiário
para as pacientes vestirem o avental. A sala era pequena e abarrotada: uma
mesa ginecológica com aparelho de ultra-sonografia, um microcomputador, um
mural com fotos dos bebês. Não havia biombo – enquanto um médico exami-
nava a paciente, os demais conversavam em volta.

A equipe de reprodução humana era pequena. Presenciei uma reunião
semanal do grupo em que havia cerca de dez médicos, incluindo estagiários,
estudantes de pós-graduação e o biólogo. Sem sala de reuniões, o grupo se
reuniu na biblioteca. O coordenador acabara de se aposentar compulsoriamen-
te e continuava freqüentando, uma vez por semana, as reuniões do serviço. A
equipe compunha-se de ginecologistas especialistas em reprodução humana,
com estagiários em formação, e de um biólogo que fazia o tratamento do sê-
men e o espermograma. Pretendia-se contratar um embriologista de tempo
integral para a fertilização in vitro. A assistente social do Ambulatório de Gine-
cologia até o ano anterior participava da equipe, promovendo juntamente com o
biólogo a primeira reunião com os casais. A equipe contava com uma técnica
de enfermagem. O serviço de andrologia era de outra clínica do HC e sem
intercâmbio com a reprodução humana.

O atendimento no serviço de esterilidade do HC era completamente gra-
tuito, com oferta inclusive dos medicamentos. Os métodos oferecidos eram
coito programado, inseminação intra-uterina e fertilização in vitro. Não havia
laboratório de criopreservação de embriões. Outra subdivisão na Ginecologia
fazia a parte de cirurgia.

Para a inscrição no serviço, exigia-se união estável. Quanto à idade para
ingresso, suspenderam o limite máximo de 38 anos naquele ano, não vigorando
nenhum limite.5 Excluíam-se as pacientes na menopausa. Era necessário passar
pela triagem no Ambulatório de Ginecologia, para fazer os exames diagnósticos
que definiriam o encaminhamento para a reprodução humana ou para cirurgia.
O HC-USP foi o único hospital que exigia que todos os exames fossem feitos na
casa. O serviço tinha então uma lista de espera de trezentos pacientes para
fertilização in vitro. Dividia-se a fila em duas: a primeira para mulheres sem
filhos, e a segunda para as com filhos. Para cada três casos na fila de mulheres
com filhos, eles atendiam uma sem filhos. Cada paciente tinha duas chances de
FIV; se a primeira tentativa não desse certo, voltava-se para o final da fila.
Estimava-se o tempo de espera na fila em dois anos, caso não houvesse mais
atraso por falta de material ou greves. Na semana de minha visita, estavam em
atendimento pacientes de coito programado e de inseminação. Por falta de
meio de cultura nos laboratórios, a fertilização in vitro estava suspensa já fazia
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quatro meses. Como a verba dependia da Secretaria Estadual de Saúde, a fim
de racionalizar os gastos, eles organizavam grupos de 15 para fazer fertilização
in vitro quando houvesse meio de cultura. Realizavam-se vinte ciclos de
inseminação artificial por mês.

A etnografia revela que os quatro serviços têm desenvolvimento bem dife-
rente, embora todos pertençam ao serviço público. O êxito de cada um depende
de sua diferenciação e autonomização na instituição de origem. Centros mais
antigos com profissionais de excelência fundadores de outros serviços não acom-
panharam o desenvolvimento dos seus herdeiros. A diferenciação do serviço no
espaço sugere algo sobre sua posição de prestígio na instituição. A posição dos
serviços no espaço físico de cada instituição é comparável à observação que
Bourdieu (1995: 87) faz da casa cabila: “a colocação da casa no espaço geo-
gráfico e no espaço social, e sua organização interna, representam um dos
‘lugares’ nos quais se articulam a necessidade simbólica e social e a necessidade
técnica”. A posição de cada serviço no espaço físico das instituições não se
reduz à necessidade técnica, mas apresenta implicações simbólicas. Outro ponto
comum é que todas as instituições, mesmo a única não pertencente a uma
universidade, oferecem treinamento e formação, absorvendo profissionais em
sua equipe. É a ‘reprodução’ do conhecimento no local das práticas, visto não
existirem na universidade cursos formais de especialização ou pós-graduação
em medicina de reprodução humana.

PACIENTES E PROFISSIONAIS DA  MEDICINA DE

REPRODUÇÃO HUMANA: O S ENTREVISTADOS

Dois grupos foram entrevistados: usuárias da reprodução assistida e de
serviços de infertilidade e os profissionais que as atendiam. O grupo de usuárias
divide-se entre as engajadas em programa de reprodução assistida e as em
tratamento de fertilidade convencional. Este último contingente constitui-se das
usuárias do Ambulatório de Reprodução Humana do Instituto de Ginecologia
da UFRJ. Entre as que passaram por programas de reprodução assistida, me-
tade o fizera no serviço público e metade em clínicas privadas. O roteiro das
entrevistas com profissionais da área explora aspectos técnicos e éticos
das técnicas de reprodução assistida, ao passo que o roteiro para mulheres que
passaram por reprodução assistida se direciona mais para a experiência pessoal
no tratamento e questões éticas. Trata-se de roteiros com questões abertas
para entrevistas gravadas.
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O roteiro para entrevista com profissionais questionava sobre a forma-
ção para a área de reprodução assistida, perguntava dos tipos de terapêutica
existentes na instituição e sua procura, a posição sobre adoção, os riscos na
gestação, e por fim indagava sobre aspectos éticos das técnicas (o estatuto do
embrião extracorporal e seu destino, doação de gametas, gestação substituta);
a opinião sobre situações específicas (acesso para mulheres solteiras ou pós-
menopausa, casais homossexuais, reprodução assistida póstuma e clonagem) e
postura religiosa do profissional e dos pacientes. Eu pedia a posição do serviço
e a opinião pessoal do entrevistado. O roteiro das entrevistas com usuárias da
reprodução assistida começava com a pergunta geradora “conte como foi sua
história para ter filhos”, indagando sobre a história de vida reprodutiva, a posição
pessoal e da família diante da infertilidade e do tratamento, a experiência do
tratamento, seus custos, e no final pedia a opinião sobre aspectos das técnicas
(redução embrionária, o estatuto do embrião extracorporal e seu destino, gesta-
ção substituta, clonagem) e a postura religiosa. No Instituto de Ginecologia da
UFRJ, a pesquisa incluiu a observação de consultas no setor de Reprodução
Humana com registro manuscrito dos dados solicitados pelos médicos sobre
histórico da infertilidade e tratamentos; a entrevista abordava a vivência da
esterilidade e quanto à família e à adoção.

AS USUÁRIAS

No Instituto de Ginecologia da UFRJ, pude observar o atendimento
ambulatorial, inclusive as consultas. Como o exame físico ocorria em outras sa-
las, bastava permanecer na saleta de consulta. Os médicos – coordenadores,
residentes ou graduandos – não se preocupavam em explicar minha presença,
mas eu me apresentava fora do consultório como pesquisadora e perguntava se
ela consentia que eu assistisse à consulta. Eu lia os prontuários das pacientes
do dia antes do atendimento, a fim de escolher os casos mais interessantes para
entrevista. Visto que a rotina de inseminação intra-uterina estava parada –
realizou-se uma única em dezembro –, eu selecionava pacientes passíveis de
encaminhamento para fertilização in vitro por conta do diagnóstico de laqueadura,
obstrução ou prenhez tubária. Por conta disso, uma das médicas coordenadoras
passou a me apresentar aos graduandos como a antropóloga que pesquisava
fator tubo-peritonial. Eu escolhia também as pacientes com história mais longa de
tratamento de infertilidade, as mais velhas, ou assistia às consultas de primeira
vez, porque nessas era necessário ao médico colher toda a história da paciente, o
que facilitava o meu trabalho de obtenção de dados. Conforme o histórico da
paciente, após a consulta eu a chamava para entrevista em uma saleta separada.
Poucas se recusavam. Algumas vezes os médicos, sabendo do meu foco de
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pesquisa, chamavam-me após a consulta para entrevistá-las, em particular na
dispensa de pacientes laqueadas. Pediam-me também para explicar sobre o fun-
cionamento dos serviços de São Paulo ao encaminhar alguma paciente para lá.

Além do registro do atendimento nas consultas, houve cerca de 63 en-
trevistas com as usuárias. As entrevistas seguiam a lógica de uma história da
vida reprodutiva, perguntando sobre a experiência com a infertilidade, a reação
do companheiro, família, amigos e colegas de trabalho, os tratamentos feitos.
Em 80% dessas entrevistas, indaguei sobre a reprodução assistida e sobre
clonagem, tomando como referência as novelas Barriga de Aluguel e O Clone,
amplamente conhecidas pelas entrevistadas, e pedindo opinião sobre as técni-
cas. As entrevistas duravam em média entre uma e duas horas, com registro
manuscrito. Muitas vezes a entrevista assumia um aspecto confessional: as
pacientes me pediam conselhos e me perguntavam se eu tinha filhos. Era difícil
não ter empatia, em especial se soltavam uma lágrima. Se necessário, eu tenta-
va acalmá-las e passava para um tópico menos doloroso. Poucas sabiam a
diferença entre inseminação e fertilização in vitro: na maioria das vezes, eu
tive de explicar antes de pedir a opinião sobre os procedimentos. Por outro
lado, muitas se informavam pela TV e revistas. Outras me agradeceram por-
que consideraram a entrevista informativa. Uma vez dei informações sobre
serviços públicos com oferta de reprodução assistida em São Paulo e um serviço
privado que atendia a baixo custo. Reencontrei a usuária grávida após trata-
mento no referido centro privado, pois não conseguira atendimento no serviço
público, e ela me concedeu nova entrevista.

As usuárias do Instituto de Ginecologia provinham basicamente das ca-
madas populares. Das entrevistadas, três tinham curso superior, duas cursa-
vam faculdade, 15 tinham segundo grau completo e seis, incompleto. As de-
mais tinham primeiro grau completo ou incompleto. A idade oscilou de 19 a 46
anos, predominando a casa dos trinta.

Houve entrevistas gravadas com 16 mulheres que tinham passado por
serviços de reprodução assistida, oito delas em serviços públicos e oito em
clínicas privadas. Eu pedia à informante que contasse sua história para ter
filhos. Eu contatava as informantes do serviço público na própria instituição, e
as de centros privados por rede de amizade. Das oriundas de clínicas privadas,
apenas uma não tinha curso superior e todas pertenciam a camadas médias.
Quatro delas tinham formação ou eram profissionais da área da saúde e uma,
embora não fosse profissional da saúde, trabalhava em hospital, as demais per-
tencendo a outras áreas – contabilista, escritora.

O predomínio de pessoas ligadas à área de saúde assinala um viés da
rede, com entrevistadas indicando amigas profissionais da mesma área. Duas
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não exerciam atividade profissional. Quatro residiam no Rio de Janeiro e qua-
tro em São Paulo. Uma das cariocas tratou-se no Rio de Janeiro e em São
Paulo, e outra fez sua única tentativa em São Paulo. Dessas oito, sete tiveram
êxito no tratamento, e apenas uma desistiu após os primeiros exames quando o
médico lhe sugeriu doação de óvulos associada a ICSI para maior chance de
êxito. Das sete, apenas uma, por sinal a única que engravidou espontaneamen-
te depois do nascimento dos filhos gêmeos, fez inseminação intra-uterina – três
tentativas. Três engravidaram na primeira tentativa de fertilização in vitro, uma
estando grávida de gêmeos por ocasião da entrevista. Duas entrevistadas re-
correram ao tratamento por causa do “fator masculino” – infertilidade do ma-
rido: uma delas fez uma tentativa de inseminação, uma de fertilização in vitro e
uma de ICSI, quando engravidou de gêmeos. A outra fez cinco tentativas de
FIV; na primeira, houve gravidez seguida de aborto espontâneo após um mês e
meio, e ela engravidou na quinta tentativa. A última fez um ciclo de inseminação,
um ciclo completo de fertilização in vitro, dois ciclos de FIV cancelados por
resposta insuficiente na indução de ovulação e uma última tentativa de fertiliza-
ção in vitro, em que engravidou. As duas últimas mencionadas tentaram mais
vezes que as demais e chegaram a trocar de médico.

Quanto ao diagnóstico, a que fez somente inseminação tinha esterilidade
sem causa aparente e deficiência leve no “fator masculino”. Três das que fize-
ram fertilização in vitro apresentavam o fator tubário: uma perdera ambas as
trompas em gestações tubárias, a segunda perdeu uma trompa em prenhez
tubária, tendo restado outra obstruída, e a terceira tivera perda total de uma
trompa e parcial de outra em duas gestações tubárias. Para duas entrevistadas,
o problema era exclusivamente fator masculino, isto é, a infertilidade do com-
panheiro, ao passo que a que desistiu de fazer reprodução assistida necessitava
do tratamento por causa do fator masculino (a infertilidade do marido) e por
alguma deficiência própria, pois também teria que receber ovodoação. Aquela
que tentou inseminação e fertilização in vitro teve um cisto de endometriose no
ovário e um endometrioma no útero antes da última tentativa de FIV. A idade
das informantes no momento da entrevista oscilava dos 32 aos 46 anos. A que
gerou filhos mais cedo por meio da reprodução assistida tinha 28 anos, e a mais
tardia tinha 39. Nenhuma tivera filhos antes do tratamento, mas três se subme-
teram a aborto quando engravidaram em circunstâncias indesejadas. Nessa
pequena amostra, constataram-se três casos de problema tubário, doença de
origem infecciosa, embora se tratasse de mulheres com atendimento ginecoló-
gico regular. Uma usara DIU e queixou-se do acompanhamento do contraceptivo
pela ginecologista. Exceto por uma, as entrevistas ocorreram em suas casas,
em bairros de classe média ou classe média alta.
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Das oito informantes provenientes do serviço público de reprodução assis-
tida, seis eram do Hospital Pérola Byington e duas do HC-USP. Todas provinham
das classes populares com residência em São Paulo ou na Grande São Paulo.
A idade no momento da entrevista variava dos 29 aos 40 anos. Apenas uma
ainda não passara por nenhum ciclo de tentativas. Convidei-a para entrevista
quando ela deixou escapar que procurara reprodução assistida a fim de
engravidar sem um companheiro. Ela receberia o encaminhamento para ferti-
lização in vitro em função do diagnóstico de obstrução tubária. O médico da
triagem recomendou-lhe ocultar o fato de não ter companheiro, pois isso a
excluiria do atendimento. Conheci todas as informantes no serviço e solicitei
a entrevista, exceto uma única, indicada por outra usuária do mesmo programa.
Três entrevistas ocorreram na casa das informantes, uma entrevista se deu em
espaço público, ao passo que quatro aconteceram no próprio serviço. Duas
trabalhavam como vendedoras autônomas, uma delas era também garçonete,
ao passo que outra se dizia do lar, mas tinha salão de cabeleireiro em casa. As
demais eram do lar e cessaram a vida profissional por ocasião do casamento ou
no início do tratamento para gravidez. Uma não mencionou a atividade de tra-
balho. Duas informantes tinham segundo grau completo; uma, segundo grau
incompleto; duas tinham primeiro grau incompleto, e uma interrompera os estu-
dos na primeira série e sabia assinar o nome.

Três entrevistadas usuárias do serviço público tiveram sucesso: uma foi
mãe de gêmeos na primeira tentativa de fertilização in vitro aos 37 anos; uma
tivera uma menina aos 39 na primeira tentativa de fertilização in vitro; e a
terceira, de 29, estava no quinto mês de gravidez por ocasião da entrevista,
com êxito na terceira tentativa de inseminação intra-uterina. Era a primeira
experiência de maternidade das três. Outras três tiveram filhos antes do trata-
mento: duas fizeram laqueadura, uma após o primeiro filho e outra após a se-
gunda filha, ambas tendo casado novamente havia vários anos. A terceira tivera
uma filha de um namorado e depois se casou com o atual marido, com quem
tivera duas gestações tubárias. As três que já eram mães justificavam buscar
tratamento por causa do casamento feliz com um marido sem filhos. Das oito,
apenas uma fizera inseminação – três tentativas –, sofrendo de síndrome do
ovário policístico.

O diagnóstico das demais era fator tubário: duas com laqueadura; uma
perdera as trompas em gestações tubárias; uma com obstrução unilateral; as
três restantes com obstrução bilateral. Apenas uma tivera encaminhamento
para ICSI, por causa da infertilidade do marido – fator masculino –, além da
obstrução tubária. Ela recebera alta do serviço, após duas tentativas de ICSI
sem êxito. Uma das informantes tivera um ciclo de FIV cancelado após indução,
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e não tivera êxito na primeira tentativa de FIV: cinco dias após o resultado
positivo do exame, ela “perdeu”. Outra engravidou na primeira tentativa de
FIV, mas sofreu um aborto espontâneo no segundo mês, quando faltou
progesterona no serviço para fornecer às grávidas. Uma delas não engravidou
na primeira tentativa de FIV. Estas aguardavam otimistas a segunda chance.

As entrevistadas de clínicas privadas aceitaram colaborar em uma pesqui-
sa de pós-graduação. Todas, exceto uma, eram desconhecidas até a entrevista.
Algumas informantes do serviço público, em particular as sem êxito, deram seu
depoimento por amizade. Houve quem receasse sair no jornal ou ter a identidade
revelada. A única informante do serviço público contatada por telefone, por
indicação de colega de tratamento, estranhou a pesquisa. Expliquei que era
uma antropóloga investigando reprodução assistida. Ela entendeu “antropófaga”
e ficou apavorada. Foi ao serviço checar minha história em vão. Ela conversou
com o marido e marcamos a entrevista, ocorrida em clima amigável.

Comparando-se os dados das entrevistadas, percebe-se a definição nítida,
segundo o nível de instrução e atividade profissional, de um grupo pertencente às
camadas médias e de outro oriundo das classes populares. O contraste confirma
o que pesquisas quantitativas demonstraram: nas camadas médias, a busca
da reprodução assistida vem de mulheres que tentam a maternidade mais
tarde, ao passo que nas camadas populares a procura se relaciona à laqueadura
e a aspectos clínicos como a obstrução tubária, associados a infecções que
podem ser prevenidas com atendimento à saúde ginecológica (Corrêa, 2001;
Barbosa, 1999).

Outro ponto contrastante diz respeito ao êxito dos tratamentos, o que
sugeriria, em leitura superficial, que as informantes usuárias de clínicas priva-
das obtêm mais sucesso do que suas colegas no serviço público. Concluí que
esse contraste se enraíza na prática do segredo quanto à reprodução assistida.
Ao passo que só era possível ter acesso às pacientes de clínicas privadas a
partir do momento em que aquelas tornassem público o uso da reprodução
assistida – o que em geral só ocorre a partir do nascimento dos filhos –, o
acesso ao outro grupo de usuárias era direto, na sala de espera dos serviços
públicos de infertilidade. A prática do segredo se intensifica quando não se
obtém êxito no tratamento: a maior parte das recusas veio das que não foram
bem-sucedidas.

Um aspecto da questão é a proporção entre as que tiveram êxito no
tratamento e as sem êxito. As estatísticas apresentadas no Registro
Latinoamericano de Reproducción Asistida 2001 indicam 21,8% de partos
por aspiração (Zegers-Hochschild & Galdames Inguerzon). Há consenso en-
tre os médicos entrevistados que, por tentativa, a chance de fracasso é maior
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do que a de êxito. Em qualquer serviço, público ou particular, sempre há mais
ciclos de tentativas frustradas do que o nascimento de bebês. No serviço públi-
co, tive acesso direto às usuárias na sala de espera, solicitando entrevista às
bem-sucedidas e às mal-sucedidas. Foi impossível obter tal inserção em clínica
privada. Pessoas tentando intermediar meu contato com conhecidos que tive-
ram insucesso receberam resposta negativa. Tive de convencer usuárias no
serviço público de que sua experiência com reprodução assistida era importante
para a pesquisa independentemente do resultado, pois algumas mal-sucedidas
negaram a entrevista a princípio, dizendo que “não tinham história para contar”.
Em suma, a super-representação do êxito entre as atendidas em clínicas particu-
lares em relação às atendidas no serviço público é um viés que reflete os valores
em jogo entre as pessoas que recorrem à reprodução assistida.

OS PROFISSIONAIS DA REPRODUÇÃO HUMANA

Houve entrevistas com 23 profissionais dos serviços de reprodução assis-
tida ou de esterilidade, todos com curso superior. Foram ao todo 15 médicos,
sendo dois estagiários – médico aqui significa ginecologista ou especialista em
reprodução. Os outros profissionais eram quatro embriologistas, duas psicólogas,
uma enfermeira graduada e uma assistente social. A diversidade profissional re-
sulta da tentativa de incluir as categorias mais marcantes de cada serviço. Com
exceção de um médico do serviço particular, todos os entrevistados tinham
atuação em um dos serviços estudados. Quatro médicos do Instituto de Gine-
cologia me concederam depoimentos. No Setor Integrado de Reprodução Hu-
mana da Unifesp, passaram por entrevista dois médicos – um endocrinologista
e uma ginecologista; um embriologista – veterinário de formação; uma enfer-
meira e uma psicóloga. Do Hospital Pérola Byington, houve depoimentos de
dois médicos, uma médica estagiária e duas embriologistas. No Hospital das
Clínicas, deram entrevista: um médico, uma médica estagiária, uma psicóloga
e uma assistente social. Em centros particulares, houve entrevistas com um
dos médicos organizadores do serviço no Hospital Pérola Byington, uma
antiga embriologista do mesmo hospital e uma médica ex-coordenadora do
Ambulatório de Reprodução Humana no Instituto de Ginecologia. Foi colhido
o depoimento de um andrologista do Iede. Um ginecologista de clínica priva-
da concedeu entrevista.

Dos médicos entrevistados, dois eram mestrandos e dois tinham doutora-
do, um dos quais com carreira de professor universitário. Dois eram professores
universitários de carreira anterior à estruturação da pós-graduação no Brasil.
Dos embriologistas, um era doutorando e outra tinha mestrado. Entre os médicos,
seis tiveram treinamento em reprodução assistida no exterior, em particular os
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mais velhos, acima dos 40 anos. Das psicólogas, uma era doutoranda e outra
mestranda. Dos médicos, apenas seis não se consideravam praticantes de re-
produção assistida: os quatro do Instituto de Ginecologia da UFRJ, o andrologista
do Iede e o ginecologista do serviço privado, que não considerava reprodução
assistida seu trabalho com inseminação intra-uterina.

O profissional entrevistado mais jovem tinha 27 anos e o mais velho
estava com 69 anos no dia da entrevista. A quase totalidade dos entrevistados
se incluía na faixa etária dos 30 e 40 anos. O número significativo de médicos
com formação em reprodução assistida apenas no Brasil indica que, se no
período de implantação dessa área no país o estudo no exterior era indispensável
(Corrêa, 2001), o mercado de especialistas em reprodução humana já se reno-
va aqui, embora alimentado por novidades vindas do exterior. Os profissionais
entrevistados que trabalham em grandes serviços particulares de reprodução
assistida viajam constantemente para a Europa ou os Estados Unidos, a fim de
se atualizar.

O médico especialista em reprodução humana é o profissional que está
no cerne do atendimento. Ele ouve o “desejo do casal”, avalia sua história
clínica, prescreve e interpreta exames, formula o diagnóstico com base no qual
se define a terapêutica.6 É sua atribuição prescrever a medicação, solicitar e
interpretar os exames de dosagem hormonal para averiguar o andamento da
indução ovariana, avaliar a indução na ultra-sonografia, realizar a inseminação
ou, em caso de FIV ou ICSI, fazer a punção dos ovários e transferir os embriões.
Ele acompanha as primeiras semanas de gestação por meio de ultra-sonografia
e prescreve a progesterona para segurar (sic) a gravidez. O médico informa e
orienta quanto a tratamento e riscos. Ele é responsável pelas principais decisões
éticas no decorrer do tratamento, constituindo uma autoridade moral diante dos
usuários (Tamanini, 2003).

A reprodução assistida necessita de pelo menos um outro profissional, o
embriologista. O modo mais coloquial de se referir a este em todos os serviços
é “bióloga”, quase sempre no feminino, dada a predominância de mulheres
nessa categoria. Sua função é central para qualquer serviço de reprodução
assistida, feito em parceria de médico, no atendimento ambulatorial e cirúrgico,
e embriologista no laboratório. O trabalho do embriologista no laboratório marca
a diferença entre o tratamento de reprodução assistida e a terapêutica conven-
cional de infertilidade. Quanto ao curso de graduação, os embriologistas entre-
vistados eram duas biólogas, uma farmacêutica e um veterinário. A formação
de biomédico é freqüente.

Os embriologistas auxiliam os médicos nos procedimentos de punção de
ovários e de transferência embrionária. Eles levam o líquido folicular aspirado
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para identificar os óvulos no laboratório e são também responsáveis por passar os
embriões para os médicos na transferência. Cabe a eles o manuseio dos gametas
e embriões em geral. O espermograma, o tratamento do sêmen, a seleção dos
óvulos para FIV e ICSI, reunir óvulos e sêmen na FIV, “limpar” o óvulo para a
ICSI, selecionar o espermatozóide e injetá-lo no óvulo na ICSI, acompanhar o
desenvolvimento embrionário e avaliar os embriões para transferência, todas es-
sas são atribuições do embriologista. Eles têm pouco contato com os pacientes:
os médicos fazem a mediação do atendimento. Em alguns serviços, os
embriologistas são os responsáveis por avisar aos pacientes sobre o desenvolvi-
mento dos embriões. Suas tarefas são as que mais envolvem a obtenção de
qualidade. Parte significativa das questões éticas referentes às tecnologias
reprodutivas concerne ao trabalho no laboratório desses profissionais.

Entrevistar outros profissionais dos serviços de reprodução assistida teve
por objetivo ampliar a perspectiva sobre o atendimento. As categorias de psicólo-
go, enfermeiro, assistente social tinham peso diferenciado em cada centro.
Entrevistei a enfermeira de dado serviço, porque ela desempenhava o papel central
de mediadora. Ela estabelecia o contato dos pacientes com os diversos profissio-
nais e permitia a comunicação dos profissionais entre si. Tal papel se refletia na
posição intermediária de sua sala, um espaço de passagem, onde aconteciam
conversas informais de membros da equipe sobre a rotina do atendimento. Não
tendo postura neutra, ela tentava influenciar as decisões. Em outro serviço, a
assistente social desempenhava o papel de intermediar a relação da divisão com
a clientela do hospital. Por telefone, ela informava ao público os critérios para a
triagem e o tipo de atendimento prestado. Após a primeira consulta no Ambulatório
de Ginecologia, os casais encaminhados para a Reprodução Humana compa-
reciam à reunião coletiva em que o biólogo explicava as técnicas e a assistente
social expunha a rotina do serviço e seu funcionamento.

A presença de psicólogos nos centros de reprodução assistida públicos
ou particulares é difundida, tanto que a Sociedade Brasileira de Reprodução
Assistida promove anualmente uma Jornada de Psicologia em Reprodução
Humana desde 2001. A observação desse encontro revelou que se solicita o
profissional de psicologia para ajudar os pacientes a lidar com os conflitos e
medos advindos do uso das técnicas e de seus resultados, papel do qual o
médico abdicou. Houve entrevistas com duas psicólogas de serviços diferentes.
A primeira entrevistada era profissional efetiva da equipe. Ao ajudar os pacien-
tes em momentos de crise, ela cumpria um segundo papel auxiliar para os
médicos: definir o adiamento da terapêutica até que o paciente ou casal esti-
vesse em condições emocionais. Ela se constituiu em guardiã da segurança
emocional dos pacientes e não proporcionou meu acesso. Além de oferecer
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atendimento psicoterápico breve, ela avaliava o estado emocional dos casais
antes que se submetessem ao tratamento e acompanhava os casais de fertiliza-
ção in vitro regularmente. A segunda psicóloga entrevistada integrava a Clíni-
ca de Ginecologia e acompanhava pacientes da reprodução humana quando os
médicos as encaminhassem. As principais situações de encaminhamento das
pacientes eram: choro, conflitos com os quais os médicos não sabiam lidar, e a
solicitação da paciente. A psicóloga sublinha a dificuldade dos médicos em
ouvir as pacientes. O trabalho das psicólogas assinala primeiramente as dificul-
dades emocionais que envolvem o recurso à reprodução assistida: a represen-
tação generalizada das pacientes é de ansiosas, nervosas, frágeis. Destaca-se
o modo como a posição de uma psicóloga integrada na equipe lhe permite
regular o acesso das pessoas aos métodos.

VI CONGRESSO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA

O VI Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida ocorreu em 25 e 26
de setembro de 2002 em São Paulo, no luxuoso centro de convenções do Hotel
Gran Meliá. O evento foi uma oportunidade de observar as divisões internas, a
hierarquização do campo dos profissionais da medicina de reprodução humana
e as principais questões em debate (Memmi, 1989). Organizado pela Sociedade
Brasileira de Reprodução Assistida, além de reunir profissionais da área, em
sua maioria médicos, com um contingente expressivo de embriologistas, a pre-
sença da indústria farmacêutica era marcante, a ponto de empresas nomearem
simpósios: Simpósio Serono, Simpósio Ferring, Simpósio Organon. Os simpósios
das empresas discorriam sobre o uso de medicamentos hormonais no ciclo de
hiperestimulação ovariana controlada. Especialistas em medicina de reprodu-
ção humana apresentavam o resultado de estudos. Não fosse pela distribuição
de brindes – canetas, livretos de resumos das comunicações – e pela projeção
dos últimos lançamentos da indústria farmacêutica, o debate nesses simpósios
não diferiria das outras mesas-redondas.

Um convidado internacional, dr. Christopher Payne, apresentou duas confe-
rências na área de biologia molecular: “As bases moleculares da fertilização natural
e artificial de óvulos humanos” e “Clonagem: potencial terapêutico e a realidade
atual”. Houve cinco mesas-redondas abordando hiperestimulação ovariana
controlada, infertilidade masculina e laboratório de reprodução assistida (voltada
para embriologistas); duas sobre controvérsias na reprodução assistida (transfe-
rência embrionária dupla, criopreservação de embriões, ovodoação altruísta e
compartilhada) e uma mesa, “Como eu faço”, dedicada a questões práticas.
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A última sessão intitulava-se “Temas nacionais” e enfocava associações
ligadas à reprodução assistida, isto é, a Red Latinoamericana de Reproducción
Asistida (Redlara),7 a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA),
a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH) e a Federação Brasi-
leira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Após abordar o credenciamento
de centros e de profissionais, bem como a indicação para cargos de direção da
Redlara, a mesa voltou-se para a área política. O debate discorreu sobre os
diferentes projetos de lei para regulamentação da reprodução assistida no Con-
gresso Nacional. Estava bastante explícito que determinados projetos restringi-
riam a prática da reprodução assistida, “contrariando nossos interesses” (sic).
Mencionou-se a proposta de introduzir serviços de reprodução assistida no SUS.

Destacava-se o clima descontraído na apresentação dos trabalhos. Um
dos expositores comentou nos agradecimentos: “a SBRA é uma sociedade fa-
miliar”. O congresso não se reduzia aos debates. Uma empresa farmacêutica
patrocinadora sorteou um computador palm top entre os que compareceram a
seu simpósio. Entre os debates, o telão exibia lançamentos da indústria farma-
cêutica em linguagem publicitária: “Breve no Brasil Puregon Pen: praticidade e
conveniência”. O filme de divulgação do novo medicamento mostrava o desen-
volvimento na reprodução humana ao longo do século XX: a trilha sonora
grandiloqüente do filme Carruagens de Fogo introduzia um medicamento já
estabelecido, e o último lançamento vinha acompanhado por música tecno. Um
mote publicitário era: “Tratamento individualizado: individualizado e flexível.
O único tratamento que respeita sua paciente. Breve no Brasil!”. Além dos
estandes das indústrias farmacêuticas com destaque nos nomes fantasia
dos medicamentos, havia representantes de laboratórios de análise, fornecedores
de equipamentos laboratoriais, serviços de entrega de medicamentos, uma li-
vraria especializada na área médica e a venda da fita do encontro.

NO V A S  T E C N O L O G I A S  R E P R O D U T I V A S

COMO FENÔMENO MIDIÁTICO

Ao longo dos anos, o debate sobre novas tecnologias reprodutivas e a
clonagem tem ocupado espaço cada vez maior na grande imprensa do Brasil.
Entre setembro de 2001 e junho de 2002, a maior rede de televisão brasileira
veiculou o folhetim O Clone, que pôs em pauta para grande parte da população
o tema da clonagem humana. Faço aqui uma breve análise do modo como tais
tecnologias têm sido enfocadas pela mídia, em suas abordagens ‘factual’ e ficcional.
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A ABORDAGEM DA IMPRENSA

Já se analisou a representação das tecnologias de procriação pela gran-
de imprensa (Luna, 2000, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b). Segundo Citeli (2001),
a divulgação científica faz parte de um continuum que se inicia com a exposi-
ção dos achados entre os pares e chega até o grande público. Corrêa (1997)
assinala as principais características da abordagem das novas tecnologias
reprodutivas pela imprensa de divulgação científica: a atualidade na divulgação
dos avanços mais recentes; apresentação esquemática que simplifica a técnica
e pode levar à sua banalização ou ao sensacionalismo; a referência à pesquisa
restrita à produção estrangeira; finalmente, uma representação maniqueísta,
em que as aplicações das técnicas aparecem em termos positivos e a discussão
dos limites éticos apresenta os aspectos negativos. Citeli (2001) discute a ten-
são entre a imprensa científica e a leiga no tocante à necessidade de divulgar
os resultados de forma acessível ao público, e a abordagem sensacionalista que
promove interesses comerciais e fere a credibilidade da produção científica. Em
entrevistas com profissionais e assistindo a reuniões da área de medicina de
reprodução humana, encontrei a combinação das posições: a crítica ao sensa-
cionalismo da mídia em busca de novidades, mas também a censura velada a
colegas que divulgam na imprensa procedimentos de caráter experimental ainda
em estudo como se fossem tratamentos imediatamente disponíveis. Além das
matérias de divulgação científica, das que trazem reflexão ética ou jurídica e
dos relatos de experiências de usuários, há outras que tratam o tema em termos
triviais: textos de humor e especulações (fofocas) sobre o uso das técnicas por
celebridades (Luna, 2000).

Muitas entrevistadas do Instituto de Ginecologia indicaram a televisão
como fonte de informação sobre as técnicas: programas jornalísticos – Fan-
tástico, Globo Repórter –, telejornais e quadros de programas femininos com
ginecologistas falando de saúde da mulher. Outras indicaram a imprensa escri-
ta feminina e revistas de grande circulação. A exibição de reportagens acerca
da reprodução assistida em programas jornalísticos atesta receptividade do
público diante do problema da infertilidade. A imprensa veicula interesses da
comunidade científica, sugerindo o uso de embriões congelados de clínicas de
fertilidade em pesquisa: o cultivo de embriões para extrair células-tronco e criar
tecidos para transplante na clonagem com objetivos terapêuticos (Luna, 2001a).

A NOVELA O CLONE E SUA RECEPÇÃO PELAS PACIENTES

 Em janeiro de 2001, o especialista em reprodução humana Severino
Antinori anunciou seu intento de oferecer a clonagem como alternativa para
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gerar filhos (Luna, 2001a, 2002a). De setembro de 2001 a junho de 2002, a
Rede Globo exibiu a telenovela O Clone, de Glória Perez, no horário da “nove-
la das oito”. O Clone foi um grande sucesso de audiência. O contexto tornou
premente a inclusão da clonagem como objeto de reflexão. Segundo Mattelart
(apud Gomes, 1991), a popularidade de uma novela não se reflete apenas na
contagem do Ibope, mas pelo espaço que ocupa nas conversas e por seu poder
de catalisar uma discussão nacional. Após a repercussão da clonagem da ove-
lha Dolly, com ampla abordagem do jornalismo impresso e televisivo, agora a
clonagem entrava como ficção no programa televisivo mais visto pelos brasilei-
ros: a “novela das oito”. Gomes (1991) comenta o grau de institucionalidade
que as novelas assumiram na sociedade brasileira, pois assisti-las constitui ritu-
al diário de quase todos os segmentos sociais.

O domínio do privado é o ponto nodal da constituição das tramas dos
folhetins televisivos, que privilegiam as relações familiares e interpessoais e o
amor (Coutinho, 1993). O Clone atualiza esse modelo como uma novela que
discute a constituição do parentesco por meio da tecnologia de clonagem (Luna,
2003). Eis os elementos básicos do enredo: Deusa procura tratamento de
inseminação (sic) com doador anônimo, porque seu namorado é infértil. Dr.
Albieri utiliza células de Lucas e os óvulos enucleados de Deusa para uma
experiência de clonagem sem o conhecimento de nenhum deles. Transfere-se
o embrião formado para Deusa. Ela dá à luz Leo e o cria como filho. Quando
Leo faz 18 anos, descobre-se a experiência e Leônidas, o pai de Lucas, reivin-
dica na Justiça o reconhecimento da paternidade de Leo, revogando o vínculo
de maternidade de Deusa. Ela luta para permanecer legalmente como a mãe
de Leo. No Instituto de Ginecologia, quando se indagava às informantes sobre
quem eram o pai e a mãe do Leo, elas freqüentemente lamentavam a sorte de
Deusa e a designavam como barriga de aluguel (Luna, 2003). Os comentários
tinham a seguinte tônica: Deusa tanto quis um filho e o filho não era dela, ou
não iria ficar com ela. Uma reclamou: “A ciência não foi justa nesse caso”. A
posição dessas mulheres, com problemas de infertilidade, assinala o mecanis-
mo de identificação que operou entre elas e a personagem (Prado, 1987). As
espectadoras se apossam do conteúdo das novelas e direcionam as questões
para o seu mundo, comparando-as com a própria vida. Via-se Deusa como
uma mulher que queria ser mãe – experiência comum das informantes.

O Clone não era a única referência de tecnologias de procriação para
essas informantes. Quando perguntadas se conheciam as técnicas, quase to-
das deram como primeira referência a novela Barriga de Aluguel, também de
Glória Perez, exibida primeiramente entre 1990 e 1991, com reprise em 1993.
Esse folhetim também teve grande audiência, além de divulgar para o público
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os recursos das novas tecnologias e implicações sociais com sua comercialização
(Coutinho, 1993). Quando se inquiria sobre a trama, algumas comentaram que,
na época em que assistiram à novela, nem pensavam que passariam por situação
semelhante, operando o mecanismo de identificação com respeito à dificul-
dade de ter filhos. Passados mais de dez anos da primeira exibição da novela,
o fato de as informantes ainda terem recordação ratifica a forte impressão
por ela deixada.

OS CAMPOS DE SABER

O recurso à assistência médica para a procriação tem implicações que
transcendem a biomedicina e suscitam a reflexão por parte de outras discipli-
nas. O direito, uma ciência social aplicada, é a área em que mais se publica
sobre as novas tecnologias reprodutivas no sentido de regular seus usos e con-
seqüências. Além das implicações das técnicas para o direito de família no
tocante à filiação, sucessão e parentesco, debate-se o assunto na área dos
“direitos da personalidade”: faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos
aspectos da própria pessoa do sujeito, assim como sua projeção essencial no
mundo exterior (Sá, 2002).

Ao passo que os direitos humanos enfocam a pessoa sob o ângulo do
direito público, os direitos da personalidade consideram o ângulo do direito privado.
Gomes (1997), relacionando os direitos da personalidade à bioética, afirma que
esses direitos devem se basear nos princípios de dignidade da pessoa humana e
da paternidade responsável para tutelar o planejamento familiar e os direitos do
nascituro. O debate sobre o estatuto do embrião se insere na área de direitos da
personalidade. Questões levantadas no âmbito do direito:8 diante
da necessidade da conjunção carnal para o reconhecimento legal do casamento,
como ficam as relações de filiação no tocante ao direito sucessório quando o
artifício técnico toma o lugar do ato conjugal? Visto que as tecnologias podem
incluir material alheio ao casal, como regular as relações de filiação?

No tocante à área ‘psi’, o debate gira em torno das conseqüências da
reprodução sem sexo. A psicanálise tem como foco a sexualidade como cerne
da constituição do sujeito, desenvolvimento este que se dá no seio da família –
nuclear e heterossexual no modelo freudiano clássico –, com a assimilação de
papéis sexuais e parentais. Psicanalistas questionam o desejo de ter filhos por
intermédio da tecnologia, uma vez que a procriação ocorre sem a mediação da
sexualidade, o que Tort designa como “desejo frio” (2001). Em perspectiva
feminista, Tubert (1996) afirma que as tecnologias de procriação se sustentam
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no discurso social da maternidade. A autora contesta o ideal cultural que define
a mulher com base em sua capacidade de ser mãe, ideal reforçado pelas
tecnologias. O questionamento da doação de gametas refere-se também ao ano-
nimato, que apagaria a identidade dos pais de origem. Daubigny (2003) defende
o direito de acesso às origens pessoais. Mieli (1998) assinala a dimensão incons-
ciente do desejo de filhos que pode estar na raiz da infertilidade e da falta de êxito
das técnicas, problema ignorado em sua aplicação repetida. Os autores questio-
nam o fundamento do desejo de filhos e a falta de limites para esse desejo ex-
pressa na busca por técnicas cada vez mais avançadas para obtê-los.

A bioética considera a interação entre ciência, saúde e meio ambiente.
Propõe uma ética das ciências da vida, ocupando-se da ética médica, da assistên-
cia, da pesquisa e da necessidade de sua regulamentação (Rotania, 2001b).
A bioética emerge para responder às questões suscitadas pelo desenvolvimento
científico e suas aplicações (Barretto, 1999), o que inclui a reprodução assistida e
a clonagem. No decorrer da investigação, em função da análise de conteúdos
considerados pertinentes para a reflexão bioética, constatei o englobamento de
textos de outras disciplinas sob a rubrica da primeira. Na bibliografia sobre a
produção bioética no Brasil desde a década de 1990 (Braga, 2002), verifica-se
o predomínio da discussão jurídica na área de ciências humanas no que concerne
à reprodução assistida e à clonagem. Chama atenção o crescimento contínuo
da produção de artigos sobre o estatuto do embrião, superando qualquer outra
implicação das novas tecnologias reprodutivas, bem como o dos artigos sobre
clonagem.

No tocante à teologia, a referência dominante é da doutrina católica e
sua posição contrária a qualquer intervenção considerada ‘não natural’ na re-
produção humana, o que continua suas orientações quanto à contracepção. No
contexto brasileiro, a Igreja católica é um dos interlocutores mais representati-
vos no debate público sobre as novas tecnologias reprodutivas (Luna, 2002c).
São raras as declarações públicas de outros atores do campo religioso sobre o
assunto. A exceção é o espiritismo kardecista, que se pronuncia sobre a clonagem
e o estatuto do embrião em suas publicações (Ciamponi, 2001, 2002; Mariano
Jr., 2002). Em textos doutrinários, a Igreja católica se manifesta contrariamente à
reprodução assistida, porque nesta se dissociam os aspectos unitivo e procriativo
do ato conjugal, ou seja, do mesmo modo que se interdita o sexo sem reprodução,
não se permite reprodução sem sexo. O motivo mais constante dos pronuncia-
mentos públicos da Igreja católica sobre a reprodução assistida diz respeito ao
estatuto do embrião humano extracorporal na FIV, uma discussão em continui-
dade com a doutrina da Igreja sobre o aborto (Luna, 2002c). Embora a posição
do magistério católico seja unitária, entre os leigos surgem movimentos que
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questionam a validade universal dos ensinamentos, como a organização inter-
nacional Católicas pelo Direito de Decidir (Hurst, 2000). Considero ambas as
posições na análise.

NOTAS

1 Tal resolução é enviesada porque reflete as preocupações e práticas da área de saúde, compre-
endendo a investigação em termos de pesquisa ‘em seres humanos’ e não ‘com seres huma-
nos’, como é próprio das ciências sociais. A Associação Brasileira de Antropologia (ABA)
tem promovido o debate a respeito da tentativa de englobamento do campo da antropologia
em tal resolução, o que vários profissionais do setor julgam ser ingerência da área da saúde em
outra que tem sistemática e código de ética próprios. Na prática de pesquisa, experimentei
essas exigências, em particular a do protocolo de consentimento informado, como
burocratização que interfere e prejudica a observação etnográfica e o estabelecimento de uma
relação de confiança com os informantes, afetando inclusive a prática do sigilo de identidade.

2 A antiga diretora do Ambulatório de Reprodução Humana afastou-se do serviço em 2000,
quando frustraram suas iniciativas de implantar um serviço regular de inseminação intra-
uterina. O reitor usou, para sanear as finanças da universidade, a verba destinada à compra do
equipamento, adquirido e devolvido. Após a saída da diretora, o ambulatório fechou para
avaliação e reabriu em abril de 2001.

3 Um ginecologista pioneiro reconstituiu o desenvolvimento do campo da medicina de repro-
dução humana: com a fertilização in vitro, tornou-se desnecessário corrigir a infertilidade
masculina, papel dos urologistas especializados em andrologia. Vários urologistas voltaram-
se para a reprodução assistida, intervindo no corpo da mulher, campo da ginecologia. Muitos
especialistas da área apresentados na mídia têm formação original em urologia. São perceptí-
veis as tensões na autonomização de um novo campo de saber e práticas médicas.

4 A médica coordenadora manifestou seu desagrado após minha presença em reunião da equipe
do laboratório: “Eu não conheço você e isto aqui não é a casa da sogra”. Autorizou as
entrevistas com as embriologistas desde que longe do laboratório. A expressão “a casa da
sogra” também se refere a sistemas de ordenação de entrada em espaço, indicando que o
laboratório e a área que o circunda jamais deveriam ser considerados um espaço ‘familiar’,
onde se pudesse entrar à vontade.

5 Alguns integrantes da equipe não aprovaram essa mudança por causa da diminuição da
eficácia do tratamento. Especulava-se que o fato de ser ano eleitoral teria influenciado na
suspensão do limite.

6 Tamanini (2003) discute a categoria “desejo do casal”. A definição da terapêutica ‘quase
sempre’ vem do médico, mas Tamanini descreve um casal que escolheu sua terapêutica. Uma
de minhas entrevistadas de clínica particular também escolheu o método de inseminação
intra-uterina para a primeira tentativa, a despeito da advertência do médico de sua ineficácia
para o caso. No serviço público não há escolha da terapêutica de reprodução assistida pela
paciente ou pelo casal, a decisão é prerrogativa do médico.

7 A Redlara foi criada em 1991, contando em 2001 com 11 países: Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Peru, Uruguai e Venezuela.
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8 Destaca-se o livro de Leite (1995), Procriações Artificiais e o Direito: aspectos médicos,
religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos, como uma abordagem bastante completa. Alguns
artigos em Diniz e Buglione (2002) trazem uma reflexão feminista da área do direito sobre as
novas tecnologias reprodutivas. Uma análise antropológica das representações jurídicas das
novas tecnologias reprodutivas, tendo como base artigos de livros e periódicos, está presente
em Luna (2000).




