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COMBUSTÍVEL CÓSMICO

BRASÍLIA. O Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou uma
resolução que garante aos casais homossexuais o direito de recorrer à
reprodução assistida para ter filhos. A norma anterior previa que qualquer
pessoa poderia ser submetida ao procedimento, mas era vaga e deixava
margem para diferentes interpretações. A nova resolução, que será
publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, explicita, pela
primeira vez, o direito dos casais homoafetivos, um marco na luta pelos
direitos civis dos homossexuais, embora faça uma ressalva ao estabelecer
que será "respeitado o direito da objeção de consciência do médico".

Entre as novidades estão também a regulamentação do descarte de
embriões congelados há mais cinco anos, o estabelecimento de uma idade
limite para recorrer às técnicas de fertilização in vitro e a normatização da
chamada doação compartilhada, quando os óvulos de uma mulher são
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usados por ela e por outra para engravidar. Esta é a terceira versão da
resolução do conselho. A primeira é de 1992, e havia sido modificada
apenas uma vez, em dezembro de 2010.

Nos casais formados por duas mulheres, uma delas poderá ter seu óvulo
fecundado e ela mesma continuar a gravidez. Se preferir, o óvulo de uma
pode ser introduzido no útero da parceira, para que as duas tenham
participação no processo. Nos casais formados por dois homens, eles terão
que procurar uma mulher na família para levar adiante a gestação.

A resolução do CFM estabelece que o "útero de substituição" deve vir de
uma familiar separada por no máximo quatro graus de parentesco. Isso
significa que, caso precisem, tanto um homem como uma mulher podem
pedir para a irmã, a mãe, a avó, a tia ou a prima carregarem o bebê. O limite
anterior era para parentes de primeiro ou segundo graus, o que excluía tias
e primas. O pagamento por uma barriga de aluguel continua proibido.

Já a doação compartilhada permite que uma mulher que não pode produzir
óvulos custeie o tratamento de outra que também quer engravidar. Em
troca, a doadora cede metade de seus óvulos.

Com isso, duas mulheres que não podiam engravidar — uma por falta de
condições financeiras e a outra por não conseguir produzir óvulos viáveis
— poderão se tornar mães. Mas a receptora deve estar pronta para assumir
o risco de não ser beneficiada, uma vez que a doadora deve ficar com pelo
menos quatro óvulos.

Receptor a não conhecer á doador a

A doação compartilhada já era praticado nas clínicas, mas ainda não tinha
sido regulamentada. Pela resolução, as duas mulheres não se conhecerão. A
receptora receberá apenas dados sobre a doadora, como características
físicas e escolaridade, mas não saberá de quem se trata. Continua sendo
proibido comercializar óvulos e esperma.

— Não é mercantilização, mas solidariedade, porque aqui não está havendo
nenhum lucro. Ela não vai ter nenhuma vantagem pecuniária, financeira —
afirmou o presidente em exercício do CFM, Carlos Vital Corrêa Lima.

Hoje, quem não tem condições de custear seu tratamento pode recorrer ao
sistema público de saúde. Mas apenas seis cidades oferecem esse serviço:
São Paulo, Brasília, Recife, Natal, Goiânia e Ribeirão Preto (SP). Segundo
o presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assisitida (SBRA),
Adelino Amaral, o tratamento em clínicas particulares custa entre R$ 15
mil e R$ 20 mil, e as chances de dar certo ficam entre 35% e 40%. Amaral
diz que de 10% a 15% dos casais brasileiros têm problemas de fertilidade.

A resolução também estabelece uma idade máxima para que a mulher possa
se submeter ao tratamento: 50 anos. Segundo o CFM, essa idade foi
definida a partir de critérios científicos. Também foi estabelecido em 50
anos a idade máxima para doar esperma e 35 anos para doar óvulos. Uma
gravidez tardia e que seja resultado de células reprodutivas de pessoas mais
velhas traz maiores riscos à segurança da gestante e da criança.

A resolução também regulamenta o descarte de embriões preservados há
mais de cinco anos. Atingido esse prazo, os pais poderão descartá-los, doá-
los para pesquisas de células-tronco ou doá-los para outros pacientes. Caso
prefiram, podem mantê-los congelados também. No caso de pesquisas com
células-tronco, a Lei de Biossegurança permitia o uso de embriões
congelados por pelo menos três anos até a data em que foi sancionada, em
março de 2005. Mas nada dizia a respeito dos embriões criados depois
disso.

— É terreno que não há norma contraditando isso. Então entendemos que
isso não é absolutamente antijurídico — disse Vital.

A resolução também deixa mais claro que o número de embriões
transferidos ao útero de uma mulher vai depender da idade da doadora do
óvulo, e não da receptora. Poderão ser introduzidos até dois embriões,
caso eles sejam provenientes de doadoras com até 35 anos, três quando
elas têm entre 35 e 40 anos, e quatro quando acima de 40.

— O médico que não cumprir a resolução estará em desvio ético e os
conselhos regionais de medicina (CRMs) e o CFM atuarão nesse cidadão

altura de 50 metros

Professor argelino muda
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— ressaltou José Hiran Gallo, tesoureiro do CFM e coordenador da
Câmara Técnica de Reprodução Assistida do CFM.

COMBUSTÍVEL CÓSMICO

 

Links patrocinados

Tentando Engravidar?

A Engravida te ajuda a realizar esse sonho. Conheça os
Métodos!

Engravida.com.br

MAIS DE CIÊNCIA

As empresas e o desafio da sustentabilidade

Medidas são bem vistas por médicos brasileiros

CFM regulamenta direito de gays recorrerem à reprodução assistida

Rede de combustível cósmica

Prisão verde do Cerrado

VER TODOS OS BLOGS

14:21 07/05/13

ECONOMIA VERDE
Empresas engatinham

15:50 25/04/13

SÓ CIÊNCIA
E Einstein continua certo...

Shopping
Sephora Brasil
Toque a Campainha
Eletrodomésticos
Top 5
Eletrônicos

Sephora

Lady Gaga Fame Feminino

a partir de

Tópicos >
DOMÉSTICAS • IMPOSTO DE RENDA • PAPA

País
Rádio do Moreno
Blog do Merval
Blog do Noblat
Ilimar Franco

Rio
Rio 2016
Ancelmo.com
Trânsito
Eu-repórter
Zona Sul
Zona Norte
Barra
Niterói

Economia
IR 2013
Defesa do Consumidor
Miriam Leitão
Boa Chance
Indicadores
Morar Bem

Mundo
Eleições Americanas
Lá foraCentral do Assinante

Clube do Assinante
Faça sua assinatura
Agência O Globo
O Globo Shopping
Fale conosco
Defesa do Consumidor

Tw eetTw eet 30 13Recomendar 614

http://ad-emea.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3ddd/17/cc/%2a/u%3B272083492%3B1-0%3B0%3B97832621%3B3454-728/90%3B53941490/53850556/3%3B%3B~sscs%3D%3fhttp://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/ciencia/materia/L26/556466237/Top2/ocg/kanui_130503_globo_supb_ros/tag_kanui_calcados_acessorios_super_ros.html/7353424538314673624f6b4142484c50?http://www.kanui.com.br/aventura/botas/?wt_dp=br.Display.N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM.97832621.272083492.53941490&utm_medium=Display&utm_source=N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM&utm_campaign=97832621.272083492.53941490.logo
http://ad-emea.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3ddd/17/cc/%2a/u%3B272083492%3B1-0%3B0%3B97832621%3B3454-728/90%3B53941490/53850556/3%3B%3B~sscs%3D%3fhttp://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/ciencia/materia/L26/556466237/Top2/ocg/kanui_130503_globo_supb_ros/tag_kanui_calcados_acessorios_super_ros.html/7353424538314673624f6b4142484c50?http://www.kanui.com.br/aventura/botas/?wt_dp=br.Display.N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM.97832621.272083492.53941490&utm_medium=Display&utm_source=N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM&utm_campaign=97832621.272083492.53941490.BU011SH19IGQ
http://ad-emea.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3ddd/17/cc/%2a/u%3B272083492%3B1-0%3B0%3B97832621%3B3454-728/90%3B53941490/53850556/3%3B%3B~sscs%3D%3fhttp://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/ciencia/materia/L26/556466237/Top2/ocg/kanui_130503_globo_supb_ros/tag_kanui_calcados_acessorios_super_ros.html/7353424538314673624f6b4142484c50?http://www.kanui.com.br/aventura/botas/?wt_dp=br.Display.N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM.97832621.272083492.53941490&utm_medium=Display&utm_source=N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM&utm_campaign=97832621.272083492.53941490.HI130SH28LJB
http://ad-emea.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3ddd/17/cc/%2a/u%3B272083492%3B1-0%3B0%3B97832621%3B3454-728/90%3B53941490/53850556/3%3B%3B~sscs%3D%3fhttp://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/ciencia/materia/L26/556466237/Top2/ocg/kanui_130503_globo_supb_ros/tag_kanui_calcados_acessorios_super_ros.html/7353424538314673624f6b4142484c50?http://www.kanui.com.br/aventura/botas/?wt_dp=br.Display.N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM.97832621.272083492.53941490&utm_medium=Display&utm_source=N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM&utm_campaign=97832621.272083492.53941490.SA044SH07FTS
http://ad-emea.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3ddd/17/cc/%2a/u%3B272083492%3B1-0%3B0%3B97832621%3B3454-728/90%3B53941490/53850556/3%3B%3B~sscs%3D%3fhttp://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/ciencia/materia/L26/556466237/Top2/ocg/kanui_130503_globo_supb_ros/tag_kanui_calcados_acessorios_super_ros.html/7353424538314673624f6b4142484c50?http://www.kanui.com.br/aventura/botas/?wt_dp=br.Display.N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM.97832621.272083492.53941490&utm_medium=Display&utm_source=N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM&utm_campaign=97832621.272083492.53941490.CU016SH10RLL
http://ad-emea.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3ddd/17/cc/%2a/u%3B272083492%3B1-0%3B0%3B97832621%3B3454-728/90%3B53941490/53850556/3%3B%3B~sscs%3D%3fhttp://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/ciencia/materia/L26/556466237/Top2/ocg/kanui_130503_globo_supb_ros/tag_kanui_calcados_acessorios_super_ros.html/7353424538314673624f6b4142484c50?http://www.kanui.com.br/aventura/botas/?wt_dp=br.Display.N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM.97832621.272083492.53941490&utm_medium=Display&utm_source=N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM&utm_campaign=97832621.272083492.53941490.TI052SH83INSKAN
http://ad-emea.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3ddd/17/cc/%2a/u%3B272083492%3B1-0%3B0%3B97832621%3B3454-728/90%3B53941490/53850556/3%3B%3B~sscs%3D%3fhttp://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/ciencia/materia/L26/556466237/Top2/ocg/kanui_130503_globo_supb_ros/tag_kanui_calcados_acessorios_super_ros.html/7353424538314673624f6b4142484c50?http://www.kanui.com.br/aventura/botas/?wt_dp=br.Display.N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM.97832621.272083492.53941490&utm_medium=Display&utm_source=N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM&utm_campaign=97832621.272083492.53941490.BU011SH05VLM
http://ad-emea.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3ddd/17/cc/%2a/u%3B272083492%3B1-0%3B0%3B97832621%3B3454-728/90%3B53941490/53850556/3%3B%3B~sscs%3D%3fhttp://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/ciencia/materia/L26/556466237/Top2/ocg/kanui_130503_globo_supb_ros/tag_kanui_calcados_acessorios_super_ros.html/7353424538314673624f6b4142484c50?http://www.kanui.com.br/aventura/botas/?wt_dp=br.Display.N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM.97832621.272083492.53941490&utm_medium=Display&utm_source=N7823.167390.OGLOBO.GLOBO.COM&utm_campaign=97832621.272083492.53941490.action
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo7/ciencia/materia/L26/262795669/Top3/ocg/privalia_130401_globo_mini_ros/banoglobominifolha_normal.html/7353424538314673624f6b4142484c50
http://oglobo.globo.com/ciencia/rede-de-combustivel-cosmica-8332012
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTRN4GcuLUcvUGMS-6gGyvYGgDs36vbsD_cWZxUTTnvT9CBABIMSQnBNQuOSVrgVgzfDugKwDoAGvwfHpA8gBAakChyhxaHi8oD6oAwGqBKUBT9B160jqJNHwDXgfAXmohiyDktnxLKF2sdmvPp_K-prmcB9zbVLv9MgU895LupROXVvmQYdv_-VknyYQTPrcvpShmhaA1Gw-dLAsPvjh3AYbwBM9VDtSFIEWYVFY2ObcelECFu5zYBEi7HYl-SMqLodAXzOTRKLOzM95uzGg2jHSHLsseGZXIG9TlCv8yt9VZf5-ecf4OryZ0vsBIn3toyqxO4-qiAYBgAe5vo4W&num=1&cid=5Giq6q3rmsMuAglD5QhePh-W&sig=AOD64_3Zxox_pxAlT4ABYpq41_kRvzMotA&client=ca-infoglobo&adurl=http://engravida.com.br
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTRN4GcuLUcvUGMS-6gGyvYGgDs36vbsD_cWZxUTTnvT9CBABIMSQnBNQuOSVrgVgzfDugKwDoAGvwfHpA8gBAakChyhxaHi8oD6oAwGqBKUBT9B160jqJNHwDXgfAXmohiyDktnxLKF2sdmvPp_K-prmcB9zbVLv9MgU895LupROXVvmQYdv_-VknyYQTPrcvpShmhaA1Gw-dLAsPvjh3AYbwBM9VDtSFIEWYVFY2ObcelECFu5zYBEi7HYl-SMqLodAXzOTRKLOzM95uzGg2jHSHLsseGZXIG9TlCv8yt9VZf5-ecf4OryZ0vsBIn3toyqxO4-qiAYBgAe5vo4W&num=1&cid=5Giq6q3rmsMuAglD5QhePh-W&sig=AOD64_3Zxox_pxAlT4ABYpq41_kRvzMotA&client=ca-infoglobo&adurl=http://engravida.com.br
http://oglobo.globo.com/ciencia/casais-gays-ganham-direito-ao-uso-de-fertilizacao-in-vitro-8336429?service=print
http://oglobo.globo.com/ciencia/ultimas-noticias
http://oglobo.globo.com/amanha/as-empresas-o-desafio-da-sustentabilidade-8339890
http://oglobo.globo.com/ciencia/medidas-sao-bem-vistas-por-medicos-brasileiros-8336683
http://oglobo.globo.com/ciencia/cfm-regulamenta-direito-de-gays-recorrerem-reproducao-assistida-8335471
http://oglobo.globo.com/ciencia/rede-de-combustivel-cosmica-8332012
http://oglobo.globo.com/amanha/prisao-verde-do-cerrado-8328459
http://oglobo.globo.com/blogs/
http://oglobo.globo.com/blogs/ecoverde
http://oglobo.globo.com/blogs/sociencia
http://migre.me/en9e9
http://oglobo.globo.com/economia/pec-das-domesticas/
http://oglobo.globo.com/economia/ir-2013/
http://oglobo.globo.com/mundo/papa/
http://oglobo.globo.com/pais/
http://oglobo.globo.com/pais/moreno/
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/
http://oglobo.globo.com/blogs/ilimar/
http://oglobo.globo.com/rio/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-2016/
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/
http://oglobo.globo.com/rio/transito/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://oglobo.globo.com/rio/zona-sul/
http://oglobo.globo.com/rio/zona-norte/
http://oglobo.globo.com/rio/barra/
http://oglobo.globo.com/rio/niteroi/
http://oglobo.globo.com/economia/
http://oglobo.globo.com/economia/ir-2013/
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/
http://oglobo.globo.com/economia/indicadores/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://oglobo.globo.com/mundo/
http://oglobo.globo.com/mundo/eleicoes-americanas/
http://oglobo.globo.com/blogs/lafora/
http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
http://clube.oglobo.globo.com/
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://www.agenciaoglobo.com.br/
http://shopping.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/servicos/faleconosco_jornal/_faleconosco.asp
https://defesa.oglobo.com.br/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fciencia%2Fcasais-gays-ganham-direito-ao-uso-de-fertilizacao-in-vitro-8336429&related=OGlobo_Ciencia&text=Casais%20gays%20ganham%20direito%20ao%20uso%20de%20fertiliza%C3%A7%C3%A3o%20in%20vitro%20-%20Jornal%20O%20Globo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fciencia%2Fcasais-gays-ganham-direito-ao-uso-de-fertilizacao-in-vitro-8336429&via=JornalOGlobo
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fciencia%2Fcasais-gays-ganham-direito-ao-uso-de-fertilizacao-in-vitro-8336429
http://oglobo.globo.com/ciencia/casais-gays-ganham-direito-ao-uso-de-fertilizacao-in-vitro-8336429#
http://oglobo.globo.com/ciencia/casais-gays-ganham-direito-ao-uso-de-fertilizacao-in-vitro-8336429#

