
Daroportunidadea
outros os28bebésque
foramfrutodadoação
deembriõesnãousados

Entre 2013 e 2017 registaram se 223 doações de embriões em Portugal
que resultaram no nascimento de 28 crianças No mesmo período
127 embriões foram doados para investigação e 1132 foram destruídos

JOANACAPUCHO 

Jáouvipessoasdizerquenãovãodar filhos O tudo ou nadaémuito triste
Os casais não querem ou não precisam de mais filhos mas há a ideiadeque senão os quero ter tambémnin
guémosvai ter Achamque são filhos
maspermitemque sejam destruídos
Dito assim parece muito duro E é

É umarealidade dura E séria E grave Car
la nome fictício de 38 anos entristece se
quando pensano baixonúmero de doação
de embriõesque existe emPortugal pois foi
esta técnicadeprocriaçãomedicamente as
sistida PMA que lhepermitiu concretizar o
sonho damaternidade depois devários anos
de frustração e angústia Mas como dizia o
médico que a acompanhou não há fome
quenão dê em fartura Estamos em2019 e
os nossos filhos gémeos têm4 anos
Apóslargosmeses atentarengravidar Car

la procurou ajudamédicano iníciode 2009
Primeiro descobriuque os filhos nunca te
riam osgenes do pai Umanotícia queveio
acompanhadade dor e indecisão Erapreci
so decidir limpar ou guardar as armas
Houve mais tentativas mas descobriram
que osovócitos de Carla tambémnão eram
capazes Em2013 quandojánão erapossí
vel seguir os tratamentos nos hospitaispú
blicos Carlae omarido resolveram ir aopri
vado Foi aí que lhes falaram dahipótese de
recorreràdoação de embriões Não fezmui
tas perguntas Queria apenas saber o indis
pensável Em conjunto com omarido che
gouàconclusão deque seria a soluçãomais
justa Tivemos sorte porque apesarde ha
verpouquíssimos casais a doar embriões o
processo foi extremamente rápido No pri
meiro tratamento engravidou aprimeira
vitória mas sofreuumaborto espontâneo
ao fim de poucas semanas Não desistiu
Houveumanovatransferênciade embriões
criopreservados e ficougrávidadegémeos
As duas crianças estão entre as 28quenas

ceramemPortugalentre 2013 e2017 últimos
dados disponíveis emresultado de ciclos de
transferências de embriões doados fruto de
tratamentos anterioresde reproduçãoassis
tida umapossibilidadeprevista nalei desde
2006 De acordo comos dadosdoConselho
Nacional deProcriaçãoMedicamenteAssis

tida CNPMA no mesmo período foram
doados 223 embriões criopreservados aou
tros casais que resultaram em 116 transfe
rênciasde embriõesparamulheres recetoras
Em2017 oúltimo ano comdados recolhi

dos foram implantados 33 embriões menos
seis do que no ano anterior Como atransfe
rência dos embriões nem sempre ocorre
comêxito as doações só permitiram o nas
cimento de 28 crianças Nesses cinco anos
foram doados 127 embriões para fins de in
vestigação e eliminados 1132
No período entre 2009 e 2017 foram crio

preservados emPortugal 28 322 embriões De
acordo comalegislação emvigor os quenão
forem transferidos no âmbito dos tratamen
tos de PMA os excedentários podem ser
congeladosporumperíodo de três anos que
pode serestendidopormais três No finaldos
primeiros três anos podemosembriões ser
doados aoutras pessoasbeneficiárias cujain
dicaçãomédicade infertilidade o aconselhe
ou doados para investigação científica Se
nãoforemencaminhadosparanenhum des
ses fins são destruídos ao finalde seis anos
PedroXavier presidentedaSociedade Por

tuguesa de Medicina de Reprodução
SPMR dizque as clínicas portuguesasnão
têmumaprática sistemática de destruição
dos embriões EmPortugal o número de
casais que autorizam adoação dos seus em
briões excedentários éumapequenamino
ria e como adestruição de embriões é um
tema sensível muitas clínicas optampor ir
adiando esseprocedimento No entanto se

o casal não permitir doar esses embriões o
seudestino acabarámesmoporser o dades
congelação e eliminação
Parao ginecologista onúmerodecrianças

que nascem fruto da doação de embriões é
muito reduzido É óbvio que seria desejá
vel que fossemuito superior mas tal só será
possível no futuro sehouverumaumento do
número de doações de embriões refere No
entanto reconhece é compreensível que a
decisão de doarembriões sejamais sensível
e complexa do que a doação de gâmetas
óvulos ou espermatozoides

Anonimato transitórioaprovado
Se adoaçãode embriões já nãoeraumtema
fácil para as famílias quando existia agaran
tiado anonimato dosdadores o assunto tor
nou se aindamais delicado com o acórdão
doTribunalConstitucional queacaboucom
o anonimato a24 de abril doano passado
Essa decisão deixou em suspenso trata

mentos e famílias Entretanto foi criado um
grupo de trabalhoparadiscutir cinco proje
tos de lei deBE PSD PCP PS ePAN apro
vadosa6 dezembro quevisava salvaguardar
o anonimato dequemfezdoaçõesparaPMA
antes de oTribunal Constitucional acabar
com aconfidencialidade da sua identidade

Nestaquarta feira exatamenteum ano de
pois foi conhecida adecisão

Ogrupo de trabalhopara aprocriaçãome
dicamente assistida aprovou um regime
transitório para garantir o anonimato a
quemtenhadoado gâmetas óvulos e esper
matozoides e embriões As doações anterio
res a 7 demaio de 2018mantêm seprotegi
das pelo anonimato após a«ntrada emvigor
da lei durante cinco anos no caso dos em
briões portrêsno caso de óvulos e esperma
tozoides Faltaaaprovaçãoemplenário epu
blicação no DiáriodaRepública
PedroXavier consideraque a aprovação

deste regime transitório era essencial para
resolver umaquestão que era umacruelda
de irónica até Apreocupaçãocomaiden
tidade do dadordacriançanascida iagerar
umadestruiçãomaciçade embriões

Doações de embriõessão raras
Oregime transitório aprovado nesta quarta
feira foi semdúvidaumpasso importante e
quevai favorecer os casais que se encontra
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vamàesperadesta decisão visto teremfica
docomoprojeto reprodutivo suspenso dado
terem embriões criopreservados que foram
geradoscomrecurso adoações e estes dado
res ao seremconsultados sobre as alterações
relativas ao anonimato não aceitaramessas

modificações diz a clínicaIVI ao DN
SofiaNunes diretorado laboratório defer

tilização inwírodesta clínica emLisboa re
velaque noquedizrespeito àdoação deem
briões se apercentagem dos queaceitavam
doarjá erabaixa ficou aindamaisbaixa por
queofimdoanonimatofoimaisumentrave
Naclínica ondeforamrealizadasmais dedez
transferências de embriões doados e que re
sultaram emmais de cinco recém nascidos
vivos cercade 35 dos casais aceitam doar
os embriões excedentários numaprimeira
fase mas ao fimde três anos só 10 aceitam
manteradoação Desdemaiode2018 até aos
dias dehoje notámosqueo fimdoanonima
to fezqueessapercentagembaixasse e ape
nas cercade 2 mantiveram a intenção de
doar Agora eporquehaveráfamílias abran
gidasporestanormatransitória énatural que
existaumdiscreto aumento na intenção de
doar masno futuropossivelmente atendên
ciaseráquevolte descereasituar senaordem
dos2 a5 segundo alVL

Aspessoas questionam semais tarde se
rão confrontadas com alguéma dizer que é
seufilho eque as querconhecer Sãoquestões
muito sensíveis refere SofiaNunes Mesmo
quandoo anonimato eraassegurado amaior
parte dos casais não aceitavadoar porque já
tendo filhos tinhamdificuldadeemaceitar a
ideia deque estes iam ter irmãosporaía cir
cular Têmmedoque se encontrem

Dezenas deembriões bloqueados
Com o acórdão doTC os centrosdefertilida
de foram obrigados a contactar os casais
parapercebersemantinhamadoação sem
a garantia de anonimato Houve casos em

quenão conseguiramfalar com as
famílias e muitas que voltaram
atrásnasuadecisão
Vladimiro Silva administrador

daFerticentro contaque a clínica
deCoimbra tinha 27 casais inte
ressados em doar embriões mas
com o acórdão só três mantive
ram adoação de formanão anóni
ma Neste momento há 55 em
briõesbloqueados
O regime transitório protegerá

estes embriões Só naFerticentro

há 13 casais em lista de espera
para fazer tratamentos comem
briões doados SegundoVladimi
Silva há várias razões pelas
quais recorrema esta técnica Fa
zem no por exemplo nos casos
de infertilidade em que amulher
tem idademais avançada e não é
capaz de produzir óvulos de boa
qualidade ou porque existem
poucos recursos económicos

comdoação deóvulos oprocesso custaper
to de seis mil euros enquanto comdoação
de embriões rondaos 1500 euros

Aaprovação deste regime transitório vai
permitir voltar a trabalhar estes embriões
masnão resolve aquestãode fundo que exis
tam tão poucos Não me preocupo com
aqueles que têmcinco anospelafrente preo
cupo me como sexto ano dizVladimiro Sil
va Eramaisfácilquandoera anónimo éum
aspetomais sensível e valia apenapensar no
anonimato diz omédico
TeresaAlmeidaSantos diretora doServiço

deReproduçãoHumanadoCentro Hospita
lareUniversitário deCoimbra acredita quea

tendência é para as doações diminuírem e
consequentemente nasceremmenosbebés
emresultadodesta técnicaemPortugaL Esta
práticavai certamentediminuirnofuturo Era
umaboaalternativa porque emvez de fica
rem congelados ou de serem destruídos
estes embriõespermitiamconcretizar opro
jeto parental acasais quenão têm outrapos
sibilidade Contudo nãovejoumfuturo riso
nhoparaestapráticaemPortugal refere
No serviçoque dirige emCoimbra Teresa

AlmeidaSantos diz que só foipossível fazer
umadoação desde 2006 Paraaumentar o
número dedoações énecessáriohaveruma
maiorsensibilização sobre o tema Enquan
to o assuntonão formaisfalado mais bana
lizado e não se apelar ao altruísmo ninguém
se quersujeitar Aspessoastêmreceio sobre
tudonoimpasse legislativo emquevivemos
afirmaatambémprofessoradaFaculdade de
MedicinadaUniversidade de Coimbra

Considero os filhos diz umadadora
Ana nomefictício de45anos nãotemreceio
dequedaqui a alguns anos alguém lhebataà
portaa dizerque é seufilho Doouquatro em
briões comagarantiadeanonimato masnão
vê qualquerproblemana suaquebra Éuma
exceção Se houvesse essanecessidadeou se
acriança adultoquiser saber nós damosau
torização Fizemos tudo com o coração Não
queríamostermaisfilhos masnãoqueríamos
que eles nãonascessem Considero os filhos
aindaquenãoosvácriar dizaoDN
Quando lhepuseram ahipótese dedoaros

embriões que sobraram do seuprocesso de
PMA Ananão aceitou de imediato Depois
de osgémeosnascerem chegouumacartaa
perguntar se queríamosmanter doaroudes
truir osembriões Eujátinha42 anos enão ía
mos termais filhos Eosmiúdos eram tão gi
ros Nãopodíamos deixarqueos irmãos não
nascessem recorda Não foi por convicções
religiosas ressalva mas consideraque são se
res humanos Depois deverosmeus filhos a
sorrir a correr pensei por que não dar a
oportunidade aos outros Tambémvivi na
pele oquerer sermãe enão conseguir
Quem recorre a esteprocedimento geral

mentejápassouporumlongoperíodoaten
tar engravidar Sabíamos que iamestar em
boasmãos dizAna destacando que fez o
que a suaconsciência lhemandou É uma
questão pessoal Ficaria pior se desse os em
briõespara a ciênciaou se autorizasse a sua
destruição
Ana é uma exceção tambémpela forma

como oprocesso decorreu Primeiro disse
quenão mas depois decidiudoar Omais co
mumé acontecero contrário os casais acei
tamdoar mas depois desistem
JoséCunha diretordaAVAClinic revelaque

20 dos casaismanifestamessaintençãoini
cialmente mas efetivamente nosúltimos
dez anos só se concretizaram 14 tratamentos
comtransferência de embriões na clínica

quedirige Destes resultaramtrês casos de
gravidez comonascimento deumacriança
Quando um embrião é descongelado

podenão sobreviver Ataxade sobrevivência
não é de 100 ronda os 80 a85 Além
disso prossegue obaixonúmero de transfe
rências prende se tambémcomofacto de a
clínicater critérios apertados paraavançar
como processo Usam por exemplo critérios
clínicos efamiliares como ahistória dedoen
çasnafamília semelhantes aos que são usa
dos quando hádoação deovócitos Se o nú
merojáerareduzido poderápassaraserain
da mais baixo É natural que o fim do
anonimato tenha impacto admite o espe
cialista emmedicinade reprodução
COMUNASANTOS
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