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Laços
de vida
Durante os tratamentos de fertilidade,
há embriões que sobram e são congelados.
Essas ‘sobras’ são destinadas à investigação
ou podem ser doadas a outros casais inférteis.
É como adotar um filho ainda antes de ele existir
ILUSTRAÇÃO ALEX GOZBLAU
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izem que Yasmin é a cara do pai e que Martim sorri como a mãe. É fácil encontrar parecenças entre
gémeos de seis meses e os seus pais. A maioria da
família e dos amigos acha que a menina herdou o
tom de pele mais escuro do pai e que o irmão saiu
mais claro como a mãe. E à medida que os bebés
vão crescendo mais semelhanças vão encontrando.
Não sabem que, biologicamente, não há nada que
ligue o casal de gémeos aos pais.
Yasmin e Martim nasceram do ventre da mãe,
depois de uma gestação saudável de nove meses,
mas os embriões que lhes deram origem vieram de
outro casal. De um homem e de uma mulher com
quem partilham a genética, mas que não são seus
pais e que nunca irão conhecer.
Os bebés são das poucas crianças que, em Portugal, nasceram de embriões doados. É como se
tivessem sido adotados ainda antes de serem vida.
Foram feitos em laboratório com os genes de um
casal infértil, ou de dadores, durante tratamentos
de fertilidade. E sobraram, provavelmente, porque
o casal conseguiu ter filhos. Tornaram-se sobras,
foram congelados durante três anos, mas esse casal
quis que ganhassem vida noutro ventre. Em vez de
os destruir ou doar para investigação, escolheu que
eles fossem o sonho de outros pais, de outro casal
infértil. Algures.
“Não podemos saber nada sobre o casal que
doou os embriões que deram origem à Yasmin e ao
Martim. Não acredito em religiões, mas acredito em
Deus e envio-lhes boas energias. Estou-lhes muito
grata”, conta Rosa, a mãe.
Os dados do relatório mais recente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida
(CNPMA), de 2016, comprovam que Yasmin e Martim são uma raridade. Em 2016, apenas 81 embriões
foram doados a outros casais e desses não se sabe
quantas gravidezes foram geradas. É pouco, muito pouco, se pensarmos que existem, pelo menos,
24.158 embriões criopreservados. ‘Congelados’ em
gavetas frias nos quase 30 centros de procriação
medicamente assistida do país.
No mesmo ano, 233 embriões foram destruídos
por terem atingido o limite de três anos que a lei
permite para a criopreservação. É ao fim desse tempo — que pode ser prolongado por outros três anos
mediante autorização da clínica de tratamentos —
que os embriões são doados para investigação, para
outro casal ou eliminados. “Fariam muitos casais
felizes”, diz Rosa.
Ela sabe do que fala porque a natureza foi dura
com ela. Começou a tentar ser mãe — o seu “grande
objetivo na vida” — aos 35 anos, porém, só ao fim
de um ano percebeu que alguma coisa não estava
bem. Primeiro tentou à moda antiga, fez mapas de
ovulação”, para ser o mais eficaz possível. Mas só
quando se sentou no centro de procriação medicamente assistida da Maternidade Alfredo da Costa

(MAC) é que percebeu que o problema estava no
marido e não nela. Tinha anospermia, a ausência
de espermatozoides no sémen.
A solução seria recorrer a um dador, mas o banco de esperma público estava no Norte e a lista de
espera era grande. E ela saiu da MAC a chorar. Sentia que a cada consulta, a cada exame havia uma
porta que se fechava. Até que lhe abriram uma janela. “O médico perguntou-me se o filho tinha de
ser meu biológico ou se estava aberta a outras possibilidades?” Ouviu falar pela primeira vez de doação de embriões congelados. “Não tive dúvidas em
aceitar, o meu marido ainda precisou de pensar,
quis mais informação sobre o processo. Teve medo
que um dia alguém aparecesse a reclamar pelos filhos”, recorda.
Aqueles embriões que tinham sido feitos em
laboratório para realizar o mesmo sonho de outro
casal, estavam agora à sua disposição. Para realizar o seu sonho. Os genes de outras pessoas iriam
crescer dentro de si como se fossem seus. “Acho
que não fui parar à MAC por acaso e que o universo
se encarregou de pôr tudo no lugar.” E o lugar dela
era o de mãe. “Sinto-me superfeliz. Estou completamente realizada. Nasci para ser mãe, era a única
coisa que me interessava. Não queria ter uma carreira, queria ser mãe.”
Na busca incessante por um filho, as técnicas
utilizadas com mais sucesso pelos casais inférteis
são a fertilização in vitro e a microinjeção intracitoplasmática de espermatozoide, que fazem a fecundação entre o ovócito e o espermatozoide em
laboratório, dando origem a um embrião que será
posteriormente transferido para o útero da mãe.
Neste processo é normal que os embriões sejam
criopreservados — congelados e armazenados em
azoto líquido — para serem utilizados à medida que
os tratamentos vão falhando.
Um estudo recente — publicado em janeiro na
revista científica “The New England Journal of Medicine” — veio provar que são tão eficazes como os
embriões frescos. A pesquisa, uma parceria entre a
Universidade de Ho Chi Minh, no Vietname, e a Universidade de Adelaide, na Austrália, mostra que recorrendo à vitrificação (uma das técnicas mais usadas de criopreservação), as hipóteses de sucesso, a
nível de gravidezes e de nascimento, são as mesmas.
Quando o casal engravida, ou quando desiste
do processo, os embriões tornam-se excedentários.
Mas o que é excedente para um casal pode transformar-se em esperança para outros. “Doar um embrião é semelhante a uma adoção. Trata-se de casais que querem, mas não conseguem ter filhos e,
então, recorrem a essa situação. É uma adoção que
permite a criação de laços desde o início”, diz Ana
Sofia Carvalho, professora de bioética na Universidade Católica do Porto e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
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Apesar disso, a maioria dos casais prefere destruí-los, seja optando pela sua eliminação ou doando
para investigação. O estudo “Embriões excedentários — entre a técnica, a lei e a ética”, de 2015, e
agora editado em livro, revela que quase 47% dos
casais preferem que sejam utilizados em investigação, 23% decidem eliminá-los e 26% doam-nos
a outros casais.
A maioria dos casais ‘donos’ dos embriões (70%)
tinham tido filhos graças às técnicas de procriação
medicamente assistida e 35% já não pretendiam
usá-los, por terem completado a família. “Os casais
veem-nos como potenciais filhos que vão ser criados
por outras pessoas. A investigação mostrou também
que tinham grande sentimento de proteção e responsabilidade com os embriões e, por isso, custa-lhes não saber se serão bem tratados e bem cuidados”, afirma Margarida Silvestre, a especialista em
reprodução, professora de Ética na Universidade de
Coimbra e responsável pelo estudo.
Para os casais, o embrião é o símbolo de um
sonho, de um desejo. Antes de iniciarem os tratamentos de fertilidade têm de assinalar num formulário as suas opções em ordem crescente. “Notamos
que os casais que são pais, entretanto, mudam a decisão inicial. A partir do momento em que têm filhos, é como se os embriões fossem outros filhos”,
frisa a mesma médica.
Se a relação se dissolver, os embriões passam a
fazer parte das partilhas, pois pertenciam aos dois
elementos do casal. E quando optam por doá-los a
outro casal nunca saberão o seu futuro. Se deram ou
não origem a uma gravidez. Se nasceu uma criança
saudável. É uma ideia que fica no ar.
Susete Pinheiro, 43 anos, mãe de um casal de
gémeos de cinco anos, não pensa muito no assunto, mas gostava que os embriões que doou andassem por aí em forma de gente, felizes e contentes.
Assim que recebeu o papel onde tinha de assinalar
a opção que queria dar aos embriões excedentes,
nem ela nem o marido tiveram dúvidas. “Nem me
passou pela cabeça outra coisa que não fosse esse
o destino. A mim e ao meu marido. Mas não tinha
ideia que havia tão poucos casais a doar a outros
casais”, conta.
Talvez um dia destes se cruze com o fruto dos
seus genes. E talvez até os seus gémeos de cinco
anos se tornem amigos das crianças a que, espera,
esses embriões tenham dado origem. Gostava muito que os seus tivessem vingado noutro útero e que
sejam hoje a razão de uma casa feliz, como a sua.
“Não é algo em que pense todos os dias. Mas quando penso só me lembro de uma casa cheia e feliz.”
Nem a ela ou ao marido lhes fez impressão que
os seus genes sejam gerados e criados por outras
pessoas. Os dois sabem como foi difícil serem pais.
E todos os dias agradecem as alegrias e o trabalho

que Nélson e Catarina lhes dão. O menino recebeu
o nome do pai, a menina herdou o nome da médica que na clínica de fertilidade IVI, em Lisboa —
um dos maiores grupos de reprodução da Península Ibérica —, lhes deu a melhor notícia da vida.
“Por incrível que pareça só chorei quando, no dia
da transferência, um domingo, nos dizem que os
embriões eram bons”, recorda Susete.
O seu percurso foi diferente do de Rosa. Com
doenças, sintomas e tratamentos diferentes, em
centros distintos. Porém, sem se conhecerem, as
duas acabam por contar uma história parecida.
Tentaram tudo para serem mães. “Os dois tínhamos problemas de fertilidade. Fizemos tudo. Eu
fiz acupuntura, ele até deixou de fumar e de beber
aquela cerveja ao fim do dia.”
De cada vez que um tratamento falhava, Susete e Nélson saíam do centro de tratamentos com o
mesmo sentimento que Rosa e o marido. Primeiro vinha uma frustração enorme, depois era como
se o mundo estivesse a desabar. “Mantivemo-nos
sempre muito unidos, nunca nos virámos um contra o outro, como acontece com alguns casais. Íamos de férias para tentar não pensar no assunto.”
Até que perceberam que o caminho seria pela microinjeção intracitoplasmática de espermatozoide.
“Conseguimos cinco embriões.” Dois deram origem
a Catarina e Nélson, os outros serão usados (ou já
foram?) por um casal que queira a mesma alegria
que Susete e o marido hoje sentem.
“Já estou a ficar velhota, se agora voltasse a engravidar seria uma gravidez de alto risco. E também
não me saiu o Euromilhões, a vida não está fácil
com dois filhos no infantário, e estamos muito realizados assim, com os nossos dois filhos. Seria um
desperdício que os outros embriões não pudessem
ser usados por outras pessoas”, frisa Susete.
Decisão generosa. E coincidente com os resultados do estudo de Margarida Silvestre. Sabe-se pouco sobre os casais que doam, mas muitos querem
ajudar outro casal na mesma situação. “É altruísmo. E há quem não aceite os outros caminhos, que
terminam sempre na destruição”, frisa a médica.
Para Teresa Almeida Santos, presidente da
Sociedade Portuguesa de Reprodução, o contrário
não significa egoísmo. “É um pouco estranho pensar que se pode dar um filho e que os outros irmãos
não o venham a conhecer”, sublinha. A sua experiência indica também que não é algo em que os
casais percam muito tempo a pensar. “Quando é a
altura de usar os embriões doados, volto a contactar
os casais e costumam manter a decisão.”

FALTA INVESTIGAÇÃO

Rosa agradece, secretamente, a um desses casais.
Apesar de nem a ela ou ao marido a situação fazer
impressão, a verdade é um segredo entre a família
e os amigos. “Não contámos nada a ninguém. Nem
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“De todas
as soluções,
a doação
de embriões
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éticas e que
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ético de
proteção
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afirma
Ana Sofia
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vamos contar, não há necessidade.” A família do
marido não iria aceitar, por motivos religiosos, os
amigos iriam fazer muitas perguntas, e para Rosa
não é importante a maneira como as crianças che
garam ao seu ventre. “Tentam sempre que os em
briões sejam compatíveis com os pais. E o mais en
graçado é que toda a gente vê parecenças.”
Nem mesmo os bebés um dia saberão a verdade.
“Isso não importa. Só quero que eles sejam felizes.
Não vou ter um grande grau de exigência com eles,
só quero que sejam seguros e confiantes. E, para
isso, não precisam de saber de onde vieram.”
Yasmin e Martim foram a última hipótese. Nas
ceram depois do terceiro ciclo de tratamentos — o
limite que existe no Serviço Nacional de Saúde —
ter dado sinal positivo. Uma bênção vinda de al
guém que Rosa nunca viu e, muito provavelmente,
nunca verá. “Ainda bem que existe esta possibili
dade. É pena a informação não chegar a mais pes
soas.” Nem sabe há quanto tempo os seus filhos
eram bebés de neve, a expressão dada nos EUA aos
embriões congelados.
Em novembro, nasceu o embrião mais velho do
mundo. Emma Gibson esteve 24 anos em criopre
servação até ver a luz do dia. A mãe tem 25 anos e
foi um embrião mais ou menos na mesma altura em
que a filha foi feita em laboratório. “Já viram que eu
só tenho 25 anos? Este embrião podia ter sido a mi
nha melhor amiga”, disse Tina Gibson.
Legalmente, a situação não seria possível por
cá. “O embrião congelado mantém a mesma via
bilidade de antes. Ao fim de 20 anos continua bem.
Não é um problema ético, desde que seja descon
gelado para mulheres jovens. Não é desejável uma
mulher ter uma gravidez aos 60 anos, por exem
plo”, afirma Teresa Almeida Santos.
São poucos os casais a doarem a outros casais,
mas Portugal até tem uma percentagem significa
tiva de doações. Um estudo do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto, de 2014, revelou
que entre os doadores destacamse os casais ca
tólicos, que revelavam uma maior disponibilidade
que os nãocatólicos e ateus. “As motivações dos
casais assentam em crenças do que deve ser feito
aos embriões e na responsabilidade moral e social.
Levanta incómodo a ideia de que o filho está a ser
criado nas mãos de outro casal sem que o conhe
çam”, explica Susana Silva, responsável pelo pro
jeto “Saúde, governação e responsabilidade na in
vestigação em embriões: as decisões dos casais em
torno dos destinos dos embriões”.
Depois de analisar e comparar vários estudos,
nacionais e internacionais, sobre o tema, a investi
gadora defende que não é possível traçar um perfil
do casal que doa. “Têm alguma noção e expectati
vas, mas também riscos infundados.” Ajuda, contu
do, se houver confiança nos profissionais de saúde
com quem trabalham.

O primeiro projeto de investigação autorizado
em Portugal só teve luz verde em 2016, dez anos
depois da primeira lei da procriação medicamen
te assistida ter sido aprovada. O estudo — também
da responsabilidade IVI — está a ser desenvolvido
com 250 embriões criopreservados pela clínica. O
objetivo é conhecer os processos através dos quais
o útero, mais concretamente o endométrio, comu
nica molecularmente com o embrião que está na
cavidade uterina e como influencia o seu compor
tamento na fase de implantação.“É difícil aprovar
projetos de investigação em Portugal. E quando en
volvem embriões as questões éticas multiplicam
se. Além disso, o CNPMA exigia que os casais pu
dessem saber o que acontecia com cada embrião,
isso complica ainda mais”, frisa Teresa Almeida
Santos.
A lei proíbe a criação de embriões unicamente
para investigação, mas podem ser usados os exce
dentes. Levanta menos dúvidas e problemas para
quem doa, mas mais desafios para a ciência e para
a ética. “De todas as soluções, a doação de embriões
a outros casais é a que levanta menos questões éti
cas e que cumpre o princípio ético de proteção da
vida. Porque é a única opção que não destrói e que
cumpre o objetivo inicial para que aquele embrião
foi criado, que é ser filho de alguém”, defende Ana
Sofia Carvalho.
A especialista vai mais longe e considera que
é altura de questionar se faz sentido que a doação
para investigação seja uma opção quando quase
não existem projetos. “Estão a criar uma falsidade
nos pais. É preciso clareza”, frisa.
Numa sociedade envelhecida e onde as mulhe
res têm filhos mais tarde — a média da UE situa
se acima dos 29 anos —, estas decisões tornam
se mais comuns. É por isso que Teresa Almeida
Santos defende que chegou o momento de se co
meçar a congelar, com mais naturalidade, ovóci
tos (células femininas de reprodução), em vez de
embriões. “As técnicas já o permitem fazer com o
mesmo sucesso. E não há problemas éticos”, su
blinha a médica.
Durante a pesquisa, Margarida Silvestre encon
trou casais que estariam dispostos a doar ovócitos e
espermatozoides, mas não um embrião. É como se
não quisessem abrir mão de um filho.
Susete não interiorizou muito. A decisão foi fá
cil e quase mecânica. Logo ali. “A vida não é as
sim tão difícil e complicada. Nós é que tendemos a
complicála.” Rosa sentiuse como uma mãe que
adota um filho, ainda antes dele existir, com a cer
teza de que é seu. “O sangue não tem nada a ver. A
biologia não importa. Eu queria muito ser mãe, o
que interessa é o amor que se tem para dar. E eles
são meus, são todos meus.” b
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