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Pais 'velhos' perdem guarda de bebê
na Itália
Criança de um ano e sete meses nasceu após fertilização
in vitro com óvulos doados; mãe tem 57 anos e pai, 70

Corte considerou que eles foram 'egoístas' ao usar
tecnologia para conceber; caso gera polêmica entre
médicos

TM News

Os italianos Luigi De Ambrosis, 70, aposentado, e sua mulher, a
bibliotecária Gabriella, 57 

CLÁUDIA COLLUCCI
EM WASHINGTON

Ela, uma bibliotecária italiana de 57 anos. Ele, um
aposentado de 70. Casados há 21 anos, decidiram ter um
bebê com óvulos doados após anos tentando uma gravidez,
sem sucesso. Há um ano e sete meses, nasceu Viola.
No mês passado, Gabriella e o marido, Luigi De Ambrosis,
perderam a guarda da filha porque a corte de Turim (Itália)
entendeu que eles são velhos demais e não têm condições de
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criá-la. A menina foi colocada para adoção.
O caso vem repercutindo nos meios médicos, jurídicos e
bioéticos por trazer mais uma vez à tona a questão: quais os
limites da maternidade/paternidade a partir das novas
tecnologias?
No relatório de 15 páginas, ao qual a Folha teve acesso, os
cinco juízes são taxativos: os pais foram "egoístas e
narcisistas" por ter tido a criança em idade avançada.
O casal já havia tentado adotar um bebê, mas foi reprovado
por causa da idade.
"Eles nunca pensaram sobre o fato de que a filha poderia
ficar órfã muito jovem ou seria forçada a cuidar de seus pais
idosos na idade em que os jovens mais precisam de apoio",
diz o relatório.
"Essa criança é fruto de uma aplicação distorcida das
enormes possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias",
afirmam os juízes.

QUESTÃO MORAL
Para a antropóloga Debora Diniz, professora da
Universidade de Brasília e membro da diretoria da
Associação Internacional de Bioética, a tentativa de
relacionar gravidez tardia a egoísmo "é um valor cristão
sobre a reprodução". "A certeza do projeto parental é a
melhor aposta para o cuidado. Isso não tem idade", afirma.
O ginecologista Artur Dzik, presidente da Sociedade
Brasileira de Reprodução Humana, diz que hoje 20% das
mulheres que buscam tratamento têm mais de 40 anos. A
tendência é de aumento.
Ele afirma que os problemas acarretados pela gravidez tardia
são sempre discutidos antes do tratamento, mas que as
mulheres são muito "imediatistas".
"Acho que tem até um certo egoísmo de não projetar o
futuro e viver só o presente, aproveitando os avanços da
medicina. Nesses casos, é mandatória uma avaliação
psicológica do casal."
A partir dos 40 anos, muitas mulheres recorrem a óvulos
doados, para aumentar as chances de gravidez. Segundo
Dzik, com essa técnica, as possibilidades de engravidar são
de 50%. Pesquisas mostram taxas menores, de 30%.

POLÊMICA
O caso italiano teve início no ano passado, quando a bebê
tinha um mês. Um vizinho denunciou o casal por,
supostamente, ter deixado a filha sozinha no carro por 40
minutos. A mãe diz que estava descarregando o carro com
compras e que nunca perdeu a menina de vista.
Em outra ocasião, outro vizinho chamou a polícia e disse que
o casal havia deixado a bebê no carro, chorando, para tentar
fazê-la dormir. A criança foi recolhida e deixada sob a
guarda de uma família autorizada pela Justiça.
Os pais foram submetidos a testes psicólogos e psiquiátricos
que concluíram que a mãe não estabeleceu vínculos
emocionais com a filha. O marido também não teria
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demonstrado preocupação com o bem-estar da filha.
O casal entrou com recurso para reverter a decisão judicial.
"É como se ela tivesse sido roubada de nós. A principal
vítima dessa injustiça não somos nós. É o nosso bebê",
afirmou Gabriella ao jornal italiano "La Stampa". O casal só
pode ver a menina a cada 15 dias.
Se a questão é idade avançada, os tribunais italianos ainda
terão mais trabalho pela frente.
Só em setembro, outros dois casais mais velhos (elas, de 57 e
58 anos; eles, 65 e 70 anos) geraram gêmeos por doação de
óvulos. Todos os tratamentos, inclusive o de Gabriella, foram
feitos fora da Itália. O país não permite a doação de óvulos.
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