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RESUMO 

 

A Reprodução Assistida Post-Mortem é um assunto que pertence ao mundo contemporâneo, 

sendo real a partir do desenvolvimento das biotecnologias e avanços no campo da medicina 

reprodutiva, que tornaram possível a concepção de um filho após a morte de um indivíduo. O 

tema proporciona questionamentos éticos, jurídicos, políticos, religiosos, econômicos e 

envolve valores acerca da parentalidade, família, da vida e da morte. Esta pesquisa qualitativa 

teve por objetivo compreender os significados atribuídos pela viúva à sua decisão sobre o que 

fazer com o material genético criopreservado do cônjuge falecido e analisar a relação desta 

decisão com o processo de luto. Esta discussão abrange dois domínios das relações humanas: 

a formação de um vínculo e seu rompimento. A Teoria do Apego e a perspectiva do Modelo 

Dual do Luto fundamentaram teoricamente esta pesquisa, oferecendo respaldo para a análise. 

Participou desta pesquisa uma viúva, residente do estado da região sul do Brasil, que 

participou voluntariamente da pesquisa. Foi realizada uma entrevista semi-estruturada sendo 

possível compreender a relação com o falecido, o contexto em que o sêmen foi coletado e 

criopreservado, a história da morte do cônjuge e a decisão da viúva sobre o que fazer com o 

sêmen. A decisão da viúva perpassou três contextos importantes: o enfrentamento do câncer 

do cônjuge; após a morte do cônjuge; a vivência de outra relação amorosa. A decisão da viúva 

ocorreu de maneira processual, acompanhando o processo de luto vivenciado pelo 

adoecimento e morte do cônjuge, funcionando como indicadores do processo de luto. Foram 

identificados significados como vida, em meio a possibilidade de morte do cônjuge, fruto de 

uma relação construída e fracasso pela não realização do projeto parental. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reprodução Assistida Post-Mortem. Viuvez. Luto. Processo de 

Decisão. 
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ABSTRACT 

 

 

Post-Mortem Assisted Reproduction is a subject that belongs to the contemporary world, 

brought to reality with the biotechnology development and reproduction medicine field 

progress, which made possible the conception after an individual’s death. This subject brings 

many ethic, political, religious and economic issues that are discussed worldwid, including 

questions about parenthood, family, life and death. This qualitative research aimed at 

understanding the meanings given by a widow to her decision about what to do with the 

deceased husband’s cryopreserved genetic material and also to analyze the relation between 

this decision and the bereavement process. This discussion includes two human relationship 

domains: the making and the breaking of an affective bond. Therefore, Attachment Theory 

and the Dual Process Model of Grief were used as background of this research, giving support 

to its analysis. A widow has willingly accepted to contribute for this study. By means of a 

semi-structured interview, it was possible to understand her relation with the deceased, the 

context in which the sperm was collected, the husband’s death story and the widow’s decision 

on what to do with the semen. Three important experiences affected her decision: her 

husband’s struggle against cancer; after the husband’s death; living a new loving relationship. 

The widow’s decision was taken along with the bereavement process, during her husband’s 

illness and death, and were understood as indicators of the bereavement process. Meanings 

attached to her bereavement process were identified, such as a possibility even with the 

partner’s death, the product of a built loving relation and failure in accomplish the parental 

project. 

 

KEYWORD: Post-Mortem Assisted Reproduction. Widowhood. Bereavement. Decision 

Process. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Reprodução Assistida Post-Mortem é um assunto que pertence ao mundo do homem 

contemporâneo. Um mundo que, com o avanço da ciência e da tecnologia, muda rapidamente, 

o que proporciona transformações intensas em diversas esferas da vida.  

Como a  expressão comunica, post-mortem significa, do latim, após a morte. Desta 

forma, a reprodução assistida post-mortem diz respeito à concepção de um bebê após a morte 

de um ou dos genitores que, quando em vida, congelou seu material genético (sêmen, óvulo 

ou embrião) para possível uso futuro ou, desafiando mais ainda a natureza biológica da 

reprodução humana, quando já falecido, houve a recuperação do material genético e 

armazenamento para uso futuro, por pedido de familiares.   

Há 30 anos, aproximadamente, não era possível imaginar que, após a morte de um 

indivíduo, podia-se fazer nascer um filho seu, por qualquer uma das situações citadas acima. 

Hoje, com o avanço da medicina reprodutiva e a possibilidade da recuperação, congelamento 

e armazenamento de esperma, embriões e até tecidos ovarianos durante anos, torna-se 

possível esta proeza (BAHADUR, 2002). Situação esta que representa uma mudança 

significativa na maneira de se constituir uma família e do seu significado na sociedade 

contemporânea, mudanças no significado da parentalidade, valores acerca da vida, do 

nascimento e, por que não dizer, da morte. Desta forma, pessoas que possuem riscos de 

infertilidade devido a necessidade de se submeterem a um tratamento contra o câncer, podem 

agora armazenar seu material genético para uso futuro (BAHADUR, 2002; BRAUN & 

BAIDER, 2007), mas em casos de falecimento, o material genético se dispõe criopreservado 

para viúva (o) ou familiares utilizarem para conceber uma criança.  

Esta realidade tornou-se possível com o desenvolvimento da biotecnologia, que vem 

causando grandes revoluções de cunho científico, político e social, principalmente no campo 

das engenharias genéticas, por meio das manipulações do DNA (MOSER, 2004). Desta 

forma, antes, a morte que representava o fim e, com isso, a impossibilidade de procriação, 

pode não o ser, a partir da intervenção humana, provocando diversos questionamentos legais, 

morais, éticos, religiosos e políticos, que vêm sendo debatidos mundialmente (BAHADUR, 

1996; 2002; 2004; BRAUN e BRAIDER, 2007; CARDIN e CAMILO, 2009; CARDOSO, 

2010; COLLINS, 2005; CHRYSSOVERGIS, 2000; DOSTAL et al., 2005; LANDAU, 2004; 

MORAIS, 2011; PENNINGS et al., 2006; RAZIEL et al., 2010; SAMANI et al., 2008; 

SANTOS et al., 2007; SIEGLER, 2002; STRONG et al., 2000; WEBER et al., 2009).  
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Hoje, não só é possível ter um filho por meio das TRA, como também ter um filho de 

um cônjuge que morreu. Neste último, o que se faz presente não é a dor do diagnóstico de 

uma infertilidade, que leva diversos casais a buscar clínicas de reprodução assistida na 

esperança de realizarem o desejo parental, mas sim, a dor da perda de um ente querido e a 

interrupção de projetos idealizados a dois, inclusive a do projeto parental. Dessa forma, a 

escolha do cônjuge sobrevivente por ter um filho do parceiro falecido revela sua vivência do 

processo de luto perante esta perda, como também o vínculo que havia sido construído com 

este. Tem-se, neste contexto, o processo de luto como parte de uma produção cultural, sendo 

“moldado” pelas novas demandas da sociedade contemporânea, o que faz a RAPM provocar 

repercussões diferentes nas pessoas e nas sociedades a depender da cultura, dos valores, do 

contexto social, político, econômico e religioso que se vive.  

O que dizer acerca das questões psicológicas presentes neste tema? Quais implicações 

subjetivas embutidas no contexto de um(a) viúva(o) ou familiares do falecido que possuem o 

material genético congelado? Quais questões psicológicas permeiam a decisão sobre o que 

fazer com este material? Quais motivações? Fantasias? Que diferença existe no significado da 

perda para um cônjuge sobrevivente que possui o material genético congelado comparado a 

um cônjuge que não possui este material? Diante de tantos questionamentos, pode-se perceber 

que a ciência vem contribuindo para novas formações subjetivas, sendo a decisão sobre o que 

fazer com o material criopreservado uma expressão da subjetividade humana que está imersa 

em um contexto de perda e luto importante que deve ser levado em consideração.  

A perda por morte, segundo Pincus (1989), sobretudo a perda do marido ou esposa, 

constitui uma mudança importante na vida adulta. Parkes (1998) afirma que, sobretudo para a 

perda de um parceiro amoroso, “a viúva não é mais a mulher; ela é uma viúva. De repente, e 

até certo ponto inesperadamente, o ‘nós’ transforma-se em ‘eu’, o ‘nosso’ transforma-se em 

‘meu’; a parceria é dissolvida, e as decisões serão tomadas apenas pelo enlutado” (p. 120). 

O que fazer com o material genético criopreservado do falecido marido é uma das 

difíceis decisões da viúva. É uma decisão carregada de significados a respeito da história 

construída com o falecido marido, pois o vínculo com esta pessoa se estende também ao 

material genético criopreservado. Bahadur (1996) discorre sobre o quanto é difícil para a 

viúva, no momento de perda do marido, realizar uma decisão racional sobre a vontade de 

querer ou não a coleta do esperma de seu falecido marido. Braun & Baider (2007) 

complementam que o luto é um processo em que sentimentos intensos e dolorosos de solidão 

e saudade exercem uma função central na vida da viúva e, desta forma, “dar à luz uma criança 
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do parceiro morto pode ser motivado pela busca de algo que irá preencher o vazio, reduzir a 

dor e trazer vida a um lugar onde a morte é dominante.” (p.5526).   

A viúva, portanto, encontra-se entre dois polos tensionais: a morte do marido, que 

requer um processo de elaboração do luto para que haja um reajustamento psicossocial, e a 

decisão sobre o que fazer com o material genético criopreservado. Ou seja, as tensões 

invocam reflexões entre a vida e a morte, o que ressalta a complexidade da questão e a 

importância da cautela e da ação de uma equipe multidisciplinar acompanhando o processo de 

luto e de decisão do cônjuge sobrevivente. Desta forma, é necessário uma 

ponderação/integração entre a dialética que se apresenta: morte e vida coexistindo. 

O presente estudo tem como objetivo compreender os significados atribuídos pela 

viúva à sua decisão sobre o que fazer com o material genético do cônjuge falecido e analisar a 

relação desta decisão com o processo de luto. Assim, pensando nas implicações subjetivas de 

uma viúva ter o material genético congelado do seu falecido marido e de, em algum momento, 

ela precisar decidir o que fazer com este material, um dos nossos questionamentos é: quais 

significados a viúva atribui à sua decisão do que fazer com o sêmen congelado do cônjuge e o 

que esta decisão tem a ver com o seu processo de luto pela perda do marido?  

Para tal propósito, faz-se necessária uma compreensão acerca da Reprodução Assistida 

Post-Mortem e do seu entorno, tais como questões jurídicas, éticas, culturais que abarcam este 

assunto. Desta forma, este trabalho aborda a perspectiva de alguns países acerca da RAPM, 

principalmente sua situação aqui no Brasil. Como este assunto faz parte de um contexto 

específico da sociedade contemporânea em que o homem vive, nos próximos dois capítulos 

serão discutidas questões acerca desta sociedade tendo o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia como o grande fator de repercussão desta temática, afetando diversas esferas da 

vida humana, como às relações sócio-afetivas no que concerne as novas configurações 

familiares.        

Será abordado também o processo de luto, visto que a decisão da viúva sobre o que 

fazer com o material genético congelado do falecido cônjuge decorre neste contexto de perda 

e luto pela morte do cônjuge. Assim, tal processo será compreendido à luz da Teoria do 

Apego e do Modelo Dual do Luto sendo situado no contexto das novas tecnologias médicas. 

As principais preocupações acerca da Reprodução Assistida Post-Mortem dizem 

respeito a um olhar prático e jurídico do assunto. Isto reflete o olhar dos campos que vem 

abarcando essas questões das quais a Medicina e o Direito são as que tomam a frente das 

discussões, devido ao contato direto com os pedidos para a realização da técnica. Os 

profissionais destes campos se deparam com uma lacuna importante, pelo fato de não existir, 
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no Brasil, uma legislação que regulamente tais questões, o que dificulta a conduta ética em 

tais casos.  

Desta forma, a relevância deste estudo se faz na inserção da Psicologia nesta 

discussão, sendo construído um diálogo com as outras áreas do saber para que assim também 

possam ser abarcadas as implicações subjetivas que são subjacentes a esta temática. Isto é 

possível no momento em que a viúva e familiares são incluídos nesta discussão, dando voz 

aos significados de suas decisões sobre realizar (ou não) a reprodução assistida post-mortem. 

Ainda não se sabe, ao certo, os riscos e/ou benefícios presentes na realização da reprodução 

assistida post-mortem, assim, a inclusão desta área de saber na discussão sobre o assunto 

também trará contribuições importantes à comunidade científica e social, visto que 

acrescentará o olhar para a subjetividade da viúva que decide pela RAPM. Quando também 

são identificados os aspectos psicológicos que permeiam a decisão da viúva pela reprodução 

artificial post-mortem, é possível ter uma atitude preventiva acerca de possíveis complicações 

no processo de luto e de decisão sobre o que fazer com o material genético criopreservado, 

amenizando, assim, consequências futuras sobre a relação com a possível criança à ser 

concebida neste contexto.  
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1. EM QUE MUNDO VIVEMOS HOJE?  

Reflexões acerca da contemporaneidade 

 

 

Vivemos num tempo atónito que ao 

debruçar-se sobre si próprio descobre que os seus 

pés são um cruzamento de sombras, sombras que 

vêm do passado que ora pensamos já não sermos, 

ora pensamos não termos ainda deixado de ser, 

sombras que vêm do futuro que ora pensamos já 

sermos, ora pensamos nunca virmos a ser 

(Boaventura de Sousa Santos, 1985/86. 

 

Vive-se no século XXI. Tempo em que o mundo é caracterizado por constantes 

transformações, tendo marcadamente a presença e avanço da ciência e tecnologia que, cada 

vez mais, afetam a maneira de ser, pensar, agir e se relacionar do homem. 

Segundo Moser (2004), cada período da história costuma vir associado a alguma 

palavra que o caracteriza. Alguns deles estão associados a metais que simbolizam o poder 

econômico, como ouro, prata, bronze; outros se confundem com certos movimentos 

religiosos, políticos e sociais que apontam para alguma virada histórica; existem ainda os que 

remetem para descobertas técnicas e científicas de grande importância. A época atual, 

segundo o autor, é difícil de caracterizar com uma única palavra devido ao número, relevância 

e velocidade das descobertas que vêm ocorrendo, mas é possível caracterizá-la com uma que 

melhor expressa as grandes revoluções de cunho científico, político e social: “biotecnologia”.      

Esta palavra: 

Evoca imediatamente outras tantas palavras que conjugam outras tantas 

expectativas. Por incidirem fortemente sobre o imaginário, elas despertam 

sentimentos contraditórios, ora de euforia, ora de medo. É assim que gene, genoma, 

genética, biogenética, biodiversidade, biopolítica, biodireito, biossegurança, 

bioinformática, engenharia genética, reprodução assistida, clonagem, transgenia 

desencadeiam uma verdadeira onda de fantasias e de fantasmagóricos e infundados 

receios. (Idem, p.8) 

Assim, parafraseando Segre e Schramm (2001), quem tem medo das (bio)tecnologias? 

Segundo Pessini (2006), os avanços da ciência, nos últimos anos, em relação à 

biologia, à reprodução humana e à genética, proporcionaram muitas esperanças de cura de 

doenças e, em contrapartida, provocaram profundas inquietações e interrogações éticas. 

Algumas possibilidades como clonagem, utilização de células-tronco embrionárias, 
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manipulação de embriões nas clínicas de RA, entre outros procedimentos, estão obrigando a 

humanidade a pensar nos seus valores e repensá-los.  

Giddens (2010) faz uma alusão ao mundo do século XXI como um “mundo em 

descontrole”, visto que, ilusoriamente, o homem acreditava que teria o controle e estabilidade 

do mundo a partir do conhecimento e desenvolvimento da ciência e tecnologia. Entretanto, 

não é isto que é visível e experienciado pelo homem contemporâneo, em que sua suposição de 

que a vida estaria mais segura e previsível caiu por terra, dando lugar à outra onde o mundo 

parece estar em total descontrole, com riscos e incertezas que afetam a vida, crenças e valores 

do próprio homem. Dessa forma, sentimento de insegurança, dúvida, descrença, 

desintegração/desconstrução surgem no meio de tantas transformações, exigindo uma nova 

maneira de pensar e atuar neste mundo.  

O termo biotecnologia é composto pelas palavras gregas bios, tecnho e logos que 

significam, respectivamente, vida, tecnologia e estudo. Assim, a palavra “biotecnologia”, 

literalmente, significa o estudo das técnicas aplicadas ao estudo da vida (PESSINI e 

BARCHIFONTAINE, 2010). Atualmente, biotecnologia é compreendida enquanto um 

conjunto de técnicas e processos biológicos que possibilitam a utilização da matéria viva para 

degradar, sintetizar e produzir outros materiais (OLIVEIRA, 2004a).  

Segundo Kreuzer e Massey (2002) e Moser (2004), o uso dos organismos vivos para 

solucionar problemas ou desenvolver produtos novos já se faz há bastante tempo. Há mais de 

10.000 anos o homem utilizava microorganismos, como por exemplo, leveduras e bactérias 

para fabricação de produtos alimentícios importantes como pão, vinho, queijo e iogurte. Na 

agricultura, desde o século XIX se utilizam os microorganismos para o controle de pragas e o 

solo era tratado com bactérias fixadoras de nitrogênio para aumentar a colheita. Como 

também certas vacinas estão baseadas na utilização de vírus ou bactérias vivas com 

virulências atenuadas. Desta forma, as biotecnologias já são utilizadas há muito tempo (ainda 

que muitas destas técnicas possam ser consideradas primitivas) e sua novidade, portanto, 

consiste na maneira como hoje estão sendo manipuladas. 

Segundo Moser (2004), a descoberta da estrutura do DNA e seu funcionamento 

revolucionou a genética antiga, existindo uma diferenciação das manipulações citadas acima. 

Desta forma, um ramo importante atualmente da biotecnologia é a engenharia genética, 

entendida como a biotecnologia que trabalha diretamente com o DNA, molécula que contém e 

transmite a informação genética. A partir desta descoberta, juntamente com a descoberta do 

DNA recombinante, foi possível provocar fusões celulares e produzir novos 

bioprocessamentos.   
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Segundo Oliveira (2004a), a locomotiva da engenharia genética foi o Projeto Genoma 

Humano, iniciado na década de 1990 e concluído em 2000, que tinha como propósito 

desvendar como as pessoas são feitas e como se faz uma pessoa, ou seja, “descobrir a 

linguagem e a síntese da vida Homo Sapiens” (p. 8). Segundo Corrêa (2002), um primeiro 

benefício esperado do Projeto Genoma Humano seria, em tese, a diminuição do sofrimento 

humano pela ampliação das possibilidades de diagnóstico e cura de doenças. Em 

contrapartida, a autora também pontua alguns problemas decorrentes da manipulação 

genética: engenharia ou desenho de embriões humanos, intervenções na reprodução humana, 

comodificação de seres humanos, busca de aperfeiçoamento de características humanas e 

risco da eugenia, discriminação de base genética, entre outros problemas. 

Assim, como afirmou Freitas (2010), a biotecnologia se situa em um contexto 

controverso, ao mesmo tempo que traz benefícios à sociedade, como a ampliação das 

possibilidades de diagnóstico e cura de doenças, também há uma enorme lista de riscos 

imponderáveis.  

É neste contexto controverso que surge a disciplina Bioética, tendo um marco histórico 

para a genealogia desta disciplina, em 1971, a obra de Van Rensselaer Potter Bioética: uma 

Ponte para o Futuro. Diante da complexidade dos problemas teóricos e, sobretudo, práticos 

da biotecnologia fica evidente a necessidade de posicionamento da sociedade e influência no 

rumo destes processos. Assim, faz-se necessário um diálogo interdisciplinar que busque 

soluções adequadas para os problemas éticos-morais que surgem juntamente com o 

desenvolvimento da tecnologia (MOSER, 2004; DINIZ e GUILHEM, 2005; OLIVEIRA, 

2004a).  

Pessini e Barchifontaine (2010) questionam os limites para a manipulação genética. 

Segundo eles, em nenhum outro momento da história humana, a ciência e a técnica colocaram 

tantos desafios para o ser humano quanto atualmente. A responsabilidade deste quanto ao seu 

futuro aumentou espantosamente, visto que antes, o que era da  natureza ou, como alguns 

dizem, da criação divina, passa hoje pela intervenção humana. 

Segundo Rifkin (1999), toda sociedade é uma expressão organizacional do profundo 

desejo da humanidade em superar os limites impostos pelo tempo e pelo espaço: 

“Organizamo-nos para nos perpetuarmos, e nosso sonho é nos organizarmos tão bem que 

seremos capazes de superar a curta e temporal estadia e experimentarmos algum tipo de 

imortalidade terrena” (p.227). Dessa forma, segundo o autor, a biotecnologia incorpora uma 

visão única e da imortalidade: o estoque do idioplasma (substância que contém todos os 

caracteres hereditários de uma matéria viva) de plantas e animais extintos, como uma maneira 
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de reconstruir as formas vivas no futuro; a clonagem humana, dando a possibilidade de uma 

pseudo-imortalidade (“uma viúva ou um pai poderiam querer clonar uma cópia do parceiro ou 

do filho falecido com a esperança de ter sua semelhança ‘continuada’ ” (p. 229) ). Têm-se, 

assim, novas expressões de subjetividade humana subjacentes às biotecnologias. 

A Reprodução Assistida Post-Mortem faz parte deste contexto contemporâneo e 

controverso, no qual, antes, a morte que representava o fim e, com isso, a impossibilidade de 

procriação, pode não o ser a partir da intervenção humana, diante da possibilidade do 

congelamento de material genético (sêmen, óvulo, embrião) para uso futuro. A biotecnologia 

tornou esta realidade possível: a realidade de conceber uma criança mesmo após a morte de 

um dos seus pais biológicos, o que interfere no significado da vida, morte e na vivência do 

processo de luto, dando margem para o surgimento de problemas de ordem ética, religiosa, 

legal, política, econômica.  

As inovações tecnológicas vêm ultrapassando impossibilidades (a impossibilidade de 

realizar o desejo de ter um filho diante de um diagnóstico de infertilidade; a impossibilidade 

de viver mais diante de um diagnóstico de doença grave; a impossibilidade de ter o filho de 

alguém que já faleceu). O fim que era fim, deixa de ser. Assim, vive-se em tempos onde o 

controle da vida e da morte se faz fortemente presente. Vive-se no século XXI. Tempo em 

que a tecnologia permite determinadas coisas que modificam o olhar do homem para a vida, 

para as relações sócio-afetivas, para as vivências. Tempo em que o que é morrer, pode 

escapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



D e  q u e  ( q u a i s )  f a m í l i a ( s )  f a l a m o s  h o j e ?  | 23 

 

2. DE QUE (QUAIS) FAMÍLIA(S) FALAMOS HOJE?  

 

Instalou-se em nós uma sensação de perda 

irreparável tanto mais estranha quanto não sabemos 

ao certo o que estamos em vias de perder; 

admitimos mesmo, noutros momentos, que essa 

sensação de perda seja apenas a cortina do medo 

atrás da qual se escondem as novas abundâncias da 

nossa vida individual e colectiva. Mas mesmo aí 

volta a perplexidade de não sabermos o que 

abundará em nós nessa abundância. 

(Boaventura Sousa Santos, 1985/86) 
 

Neste mundo contemporâneo caracterizado marcadamente pelas constantes 

transformações e descobertas científicas e tecnológicas, pode-se questionar: de que família se 

fala hoje? Como o desenvolvimento da tecnologia afetou as configurações familiares?   

As relações humanas se transformaram e continuam a se transformar juntamente com 

as mudanças históricas. E para alcançar sua compreensão como também à compreensão da  

subjetividade do homem hoje é preciso haver uma modificação nas construções teóricas e 

paradigmáticas da sociedade.  

Durante a história da humanidade, as relações humanas foram e continuam se 

transformando a medida que os eventos sociais, políticos, econômicos vão acontecendo. 

Giddens (2010) afirma que:  

“Entre todas as mudanças que estão se dando no mundo, nenhuma é mais 

importante do que aquelas que acontecem em nossas vidas pessoais – na 

sexualidade, nos relacionamentos, no casamento e na família. Há uma revolução 

global em curso no modo como pensamos sobre nós mesmos e no modo como 

formamos laços e ligações com outros. (p.61)  

Dessa forma, para compreender de que família se fala hoje é necessário, primeiro, 

fazer um estudo retrospectivo acerca deste tema para que, assim, possa ser compreendido o 

processo de mudança que ocorreu nesta entidade: da família de ontem à família da atualidade.  

Segundo estudo iconográfico de Philippe Ariès (1981), o sentimento de família era 

desconhecido na Idade Média e foi sendo desenvolvido juntamente com o sentimento da 

infância. O interesse por esta etapa do desenvolvimento é uma forma de expressão particular 

do sentimento da família. 

Desta forma, até a idade média, a infância também era indiferente aos olhos da 

sociedade. Assim que possuía condições de sobreviver sem os cuidados de sua mãe ou das 

amas, a criança vivia no meio adulto, participava de reuniões de trabalho e de eventos sociais, 
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como um adulto em miniatura. Isto não significava que elas eram negligenciadas ou 

abandonadas, mas não existia na época a consciência da particularidade da infância, como 

hoje existe. As condições demográficas da época auxiliavam para esta indiferença, pois o 

índice de mortalidade infantil era muito alto, então não se podia investir em algo que era 

considerado uma perda eventual. 

 A partir do século XVIII, houve uma mudança neste panorama, em que o declínio da 

mortalidade infantil ocorreu como consequência da melhoria das condições de vida trazidas 

pela Revolução Industrial. Desta forma, a medida que o sentimento relacionado à criança foi 

se desenvolvendo, transformaram-se os laços entre os membros familiares e, 

consequentemente, o sentimento de família também foi sendo construído e passou a ser 

notado na educação e formação religiosa das crianças. Como afirmou Macedo (1994), este 

sentimento resultou de uma transformação da família que passou de uma realidade social e 

moral para uma realidade afetiva, ocorrida em fins do século XVIII e início do século XIX. 

Antes disto, na idade medieval, a concepção que se tinha desta entidade era o da 

linhagem, formado pelos membros de laços sanguíneos que estendiam sua solidariedade a 

todos os descendentes de uma mesma origem. A linhagem se diferenciava da família conjugal 

moderna, pois não incluía os valores nascidos da coabitação e da intimidade. Ela 

representava, como em outras formas de  relações humanas e de dependências, uma 

necessidade de proteção. O Estado bastante vigoroso, na época, não permitia ao homem a 

liberdade de viver de forma independente, sem a companhia dos parentes, ou seja, tendo uma 

vida privada. Dessa forma, a família representava:  

“o primeiro refúgio em que o indivíduo ameaçado se protege durante os 

períodos de enfraquecimento do Estado. Mas assim que as instituições políticas lhe 

oferecem garantias suficientes, ele se esquiva da opressão da família e os laços de 

sangue se afrouxam. A história da linhagem é uma sucessão de contrações e 

distensões, cujo ritmo sofre as modificações da ordem política”  (ARIÈS, p.144). 

       A vida coletiva era algo marcadamente forte até o séc. XVII, não existindo espaço 

para uma vida íntima ou privada. Na medida em que os laços da linhagem começaram a 

enfraquecer, o valor que antes era atribuído a este passa a ser dado para a família, havendo 

mudanças nos hábitos, costumes e condições sociais. E em paralelo, outro fenômeno se inicia: 

a autoridade do marido dentro da casa, que se intensificava, tendo a mulher e os seus filhos 

submissos à ela. Então, a família patriarcal instaurou-se. Os laços entre pais e filhos também 

se fortaleciam cada vez mais, o que proporcionava mudanças nas relações internas com a 

criança. Os progenitores se preocupavam com seus filhos, com sua educação, e as crianças se 

tornaram indispensáveis na vida cotidiana destes. A família deixa de ser uma instituição 
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interessada apenas em transmissão de bens e nomes, e assume uma função moral e espiritual 

com seus filhos.  

 Quando esse sentimento de família é reconhecido socialmente, “a família não é 

apenas vivida discretamente, mas é reconhecida como um valor e exaltada por todas as forças 

da emoção” (Ariès, 1981, p. 152). Desta forma, a tendência da família a partir do final do 

século XVIII foi de viver cada vez mais uma vida privada, íntima, se distanciando da vida 

comum tão presente anteriormente. As relações entre os membros familiares se modificaram 

marcadamente, sendo a família voltada para sua prole. 

 Assim, como destacou Macedo (1994), as características da família tradicional ou 

patriarcal, são:  

“o amor conjugal e entre pais e filhos, a monogamia, a fidelidade, o cuidado intenso 

da prole no sentido de protegê-la e educá-la de acordo com os princípios da moral, 

da higiene e dos bons costumes. Enfim, é um lugar de refúgio, de proteção, de 

lealdade e amor, respeito à autoridade do pai, provedor e responsável pelo bem-estar 

da família. (p.64)  

 Dessa forma, a família enquanto uma entidade que faz parte das relações humanas e 

inserida num contexto social, econômico e político, também acompanha as mudanças 

ocorridas na sociedade (CARTER e MCGOLDRICK, 2008; MACEDO, 1994; VAITSMAN, 

1994; SOUZA e RAMIRES, 2006). O que dizer das diversas possibilidades de configurações 

familiares que tem-se atualmente, que romperam com a família patriarcal que prevalecia até o 

século XX? Esta família formada pelo pai provedor e a mãe dona de casa, unidos pelo 

casamento só dissolvido pela morte de um dos cônjuges, já não faz mais parte do contexto 

contemporâneo (VAITSMAN, 1994). Hoje, a experiência familiar é complexa, heterogênea, 

podendo envolver mais de um núcleo conjugal, tendo um caráter fluido e em construção 

(SOUZA e RAMIRES, 2006).  

 Em um contexto social, econômico e político modificado, novos arranjos familiares 

se apresentam, sendo condizentes com as demandas de uma sociedade modificada (sociedade 

contemporânea/pós-moderna). Segundo Souza e Ramires (2006), as mudanças na família, no 

mundo ocidental, podem ser descritas como de duas ordens distintas, embora relacionadas: 

mudanças ideológicas e estruturais. A primeira, diz respeito à um ideal democrático ou 

igualitário de relações. Por exemplo, nas relações conjugais, tais mudanças envolvem novos 

valores e crenças, expectativas e exigências acerca de reciprocidade, investimento na relação, 

divisão de responsabilidades. A segunda refere-se aos diversos arranjos familiares que se 

apresentam, com membros/personagens que configuram a família de uma maneira não mais 

tradicional.  
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 Estas mudanças nas famílias e nos relacionamentos estão relacionadas, segundo 

Souza e Ramires (2006), às mudanças macroeconômicas e políticas ocorridas em meados do 

século XX, tais como o declínio na manufatura e o aumento dos setores de serviços e de 

consumo, o que favoreceram o trabalho feminino; a competição global; o desenvolvimento 

científico; as mudanças políticas que possibilitaram o fortalecimento das demandas de 

igualdade dos direitos civis. Dessa forma, como afirmou Vaitsman (1994), a modernização 

que engloba a industrialização e a urbanização, o desenvolvimento de atividades 

educacionais, científicas e tecnológicas tiveram implicações decisivas para a divisão sexual 

do trabalho e para uma mudança na construção social do gênero moderna:  

Com o aprofundamento da modernização, da industrialização e da urbanização, as 

mulheres redefiniram sua posição na sociedade e com isto abalou-se a dicotomia 

entre público e privado atribuída segundo o gênero. Assistiu-se a um movimento não 

de modernização da família, mas sim de crise e transformação da típica família 

moderna. Os conflitos entre os valores igualitários e as práticas hierárquicas 

presentes na estrutura da família conjugal moderna afloraram e ela entrou em crise, 

transformou-se. (p.17) 

Atualmente, podem-se observar algumas questões como: o índice de divórcio que 

aumentou consideravelmente, surgindo a possibilidade do recasamento, como também o 

surgimento das famílias monoparentais chefiadas por homens e por mulheres. Segundo o 

IBGE (2010), no ano de 2009 foram registrados 177,6 mil processos judiciais ou escrituras 

públicas de divórcios. A partir de análise da série mantida pelo IBGE desde 1984, observa-se 

que o patamar da taxa geral de divórcios é mais alto que nos anos iniciais da série histórica. 

Os casamentos em que um dos cônjuges é divorciado ou viúvo passaram de 10,6% em 1999 

para 17,6% em 2009.  

Houve também aumento da expectativa de vida do ser humano, proporcionado pelo 

desenvolvimento das ciências e da tecnologia. Assim, foi possível a formação de uma família 

com três ou mais gerações, modificando as relações e necessidades internas desta entidade 

para adaptar-se aos novos membros que aparecem: o idoso e o doente crônico.  

Outra questão, a mulher que, cada vez mais, modifica sua posição dentro da família, 

deixando de ser a única responsável pelos cuidados da casa e dos filhos e submissa ao marido. 

Ganha, assim, mais espaço na sociedade, havendo discussões sobre igualdade entre os sexos e 

legitimação de seus direitos.  

Tem-se famílias formadas por pares homossexuais, que hoje também possuem o 

direito legal de constituir uma família por meio de adoção e das técnicas de reprodução 
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assistida que, com o desenvolvimento da medicina reprodutiva, oferece a possibilidade da 

concepção de um filho que não por métodos naturais (por meio do sexo ou procriação carnal). 

Como pode-se observar, o significado de família mudou drasticamente, como 

afirmaram Carter & McGoldrick (2008) e esta mudança vem provocando inquietações com as 

quais a sociedade não está preparada para lidar. Muitas vezes, o sentimento de desintegração 

familiar é marcadamente presente, devido aos impactos na identidade individual e da família. 

Trata-se de uma realidade que também se aplica ao Brasil, como discutiram Souza e Ramires 

(2006), que utilizam a expressão “experiência de transgressão” como uma maneira de reportar 

a vivência de pessoas que vivenciam o divórcio e a maternidade fora do casamento, que 

convivem com o sentimento, muitas vezes, de culpa, fracasso, vergonha, “por dividir-quebrar-

romper a família e, com isso, esfacelar a imaginada proteção dela emanada” (p.19).  

Desta forma, diante de tantas mudanças e novos arranjos familiares, é possível falar 

em famílias e não apenas em uma família. Isto significa que não existe um modelo único e 

idealizado, a ser reproduzido sem questionamentos, mas sim de possibilidades, uma entidade 

heterogênea que ganha configurações e dimensões próprias em meio das especificidades 

contemporâneas que se apresentam aos seus membros, existindo cada vez mais a busca de 

igualdade entre os gêneros e relações horizontais entre seus componentes, seja entre seus 

pares, seja entre pais e filhos.     

 É dentro deste novo campo familiar e contexto social, político e econômico que o tema 

da RAPM emerge. A possibilidade de conceber um filho após a morte dos pais biológicos e, 

assim, constituir uma família monoparental ou reconstituída, provocam inquietações e 

estranhamentos que envolvem valores e significados acerca da concepção de um filho e 

constituição de uma família diferente daqueles idealizados. Assim, os sentimentos de 

incerteza, insegurança e falta de credibilidade são presentes, pelo próprio desconhecimento 

acerca das consequências e riscos destas transformações. Estas e outras questões serão 

aprofundadas no próximo capítulo. 
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3. REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA  

 

 “A dor do parto equivale à dor do tratamento 

contínuo de uma infertilidade resistente.” (Braga e 

Amazonas, 2005) 

 

Lopes (2008), a partir da experiência em anos de clínica, confirma que constituir uma 

família é o desejo da grande maioria dos casais no momento em que oficializam a união, 

sendo o desejo representado pela realização do projeto parental. Confirmando esta afirmação, 

Quayle (2006) relata que a constituição do núcleo familiar composto pelo casal e sua prole 

genética ainda é um objetivo de vida importante para muitos indivíduos e, segundo Makuch 

(2006), estima-se que somente 5% da população mundial decidem voluntariamente não ter 

filhos, e portanto não escolhem o papel de pais como desejável. 

Para Corrêa (2001), procriar e constituir família são aspectos altamente valorizados 

nas sociedades humanas e, assim, a infertilidade é repudiada como um infortúnio. A 

procriação está relacionada à ideia de felicidade, mas também à de êxito pessoal: 

“Nesse sentido, na maternidade e na paternidade são mobilizados traços arraigados 

das identidades individuais e sociais dos sujeitos humanos. Por tudo isso, é possível 

afirmar que a impossibilidade de reprodução biológica fragiliza de forma importante 

homens e mulheres, particularmente aqueles que se encontram em união.” (p. 72) 

Segundo a OMS, a infertilidade é definida como a ausência de gravidez após 24 meses 

de relações sexuais sem uso de contraceptivos. Tal diagnóstico ameaça o projeto parental de 

muitas pessoas, pela impossibilidade de tornar-se mãe e/ou pai biológico.  

Segundo Cavalcante e Cavagna (2009), a infertilidade é uma condição que afeta de 15 

a 20% dos casais em idade reprodutiva, existindo diversos fatores de risco como iniciação da 

vida sexual precocemente, hábitos de vida sedentários, a obesidade, tabagismo, consumo de 

álcool e drogas ilícitas. Nas mulheres, um dos fatores de risco para a infertilidade, além das 

causas genéticas, é a sua idade. Os autores acima salientam que existe uma tendência, 

atualmente, de estas postergarem a maternidade devido à sua participação no mercado de 

trabalho, sendo priorizados o sucesso e a realização profissional em detrimento da 

maternidade. Desta forma, reduziram-se, nas últimas décadas, as taxas de fertilidade, visto 

que geralmente, o período em que as mulheres buscam realizar o projeto parental coincide 

com a diminuição acentuada da fecundidade, por volta dos 35 anos de idade, o que, em 

contrapartida, aumenta cada vez mais a busca por técnicas de reprodução assistida.      
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Segundo Seger-Jacob (2006), há 40 anos um casal infértil dispunha apenas de duas 

opções: continuar sem filhos ou adotar. Atualmente, entretanto, a construção cultural da 

infertilidade mudou e as pessoas são expostas a grande quantidade de informação e a diversos 

tipos de intervenções e tratamentos médicos por meio da TRA. Com o avanço da 

biotecnologia no campo da manipulação genética, as técnicas de reprodução assistida foram 

desenvolvidas e, cada vez mais, vêm se aprimorando para auxiliar casais à terem seus 

próprios filhos, sendo para alguns, a última alternativa para tornar-se pais biológicos. Dessa 

forma, dentro de toda a pluralidade de constituição familiar, existem, ainda, aquelas 

constituídas com interferência da medicina reprodutiva, estando, assim, a ciência novamente 

intervindo na reprodução humana: do controle contraceptivo à reprodução assistida.   

Segundo Corrêa (2001), o estabelecimento das TRA responde a um desejo de 

reprodução de homens e mulheres que legitima, em última instância, a proposição de uma 

série de inovações biotecnológicas, surgidas de forma contínua no campo da medicina 

reprodutiva. Neste campo existem diversas técnicas de RA que, segundo o Conselho Federal 

de Medicina (2010), “têm o papel de auxiliar na resolução dos problemas de reprodução 

humana, facilitando o processo de procriação quando outras terapêuticas tenham se revelado 

ineficazes ou consideradas inapropriadas”. Seger-Jacob (2006) complementa que, apesar de 

existirem estas opções, as escolhas podem significar anos de tratamento, sofrimento psíquico, 

estresse prolongado, resoluções adiadas, continuação do estigma e perda de identidade sentida 

por muitos indivíduos inférteis, podendo, até mesmo, tornar a infertilidade uma crise crônica, 

“quando não há perspectiva ou solução identificável, ou mesmo quando se inicia o tratamento, 

mais uma tentativa, mais um ciclo e há o fracasso e novas tentativas acontecem e fracassam.” 

(p.123) 

Tais técnicas, segundo Cavagna (2009) e Pessini e Barchifontaine (2010) podem se 

caracterizar de duas maneiras: 1) de baixa complexidade, ou seja, aquelas em que a 

fecundação ocorre dentro do organismo da mulher, como por exemplo, a inseminação 

intrauterina; 2) de alta complexidade, nas quais a fecundação ocorre fora do organismo 

feminino, ou seja, a fecundação ocorre em ambiente de laboratório havendo, posteriormente, a 

transferência de embriões para o útero da mulher, como por exemplo, os procedimentos da 

FIVETE. 

A inseminação intrauterina, segundo Cavagna (2009), é definida como o 

processamento seminal e deposição intrauterina de espermatozoides por meio de cateter de 

inseminação. Compreende-se as seguintes etapas: estimulação do desenvolvimento folicular, 

por meio farmacológico, visando a obtenção de dois ou três folículos. Posteriormente, ocorre 
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o processamento seminal realizado no dia da inseminação e, por fim, a inseminação 

propriamente dita, em que os espermatozoides são introduzidos diretamente na cavidade 

uterina. Normalmente, os índices de sucesso situam-se entre 12-15% por tentativa.  

A FIVETE foi considerada a grande revolução no tratamento da infertilidade conjugal, 

sendo publicado em 1978 o nascimento do primeiro bebê, Louise Brown, obtido com a 

fecundação extracorpórea e transferência de embriões, realizada por Steptoe e Edwards 

(FERRAZ, 2009). Esta técnica compreende as seguintes etapas, segundo Cavagna (2009) e 

Seger-Jacob (2006): estimulação ovariana por meio farmacológico, sendo monitorado o 

desenvolvimento folicular. Posteriormente, ocorre a aspiração folicular para a coleta de 

oócitos, sob sedação do paciente, para que, assim, a fecundação possa ocorrer em laboratório 

após coleta do sêmen. Passado estas etapas, a transferência de embriões para o útero é 

realizada, sendo a etapa final das TRA.  

A utilização desta técnica inclui a possibilidade do congelamento de embriões quando 

ocorrem situações que: 1) houveram embriões excedentes nos ciclos de TRA e, assim, os 

casais que não pretendem utilizar os embriões excedentes para terem mais filhos e se recusam 

a doá-los para outros obriga os médicos a continuarem com as geladeiras ligadas, visto que é 

proibida a destruição dos embriões pelo Conselho Federal de Medicina; 2) Em caso de 

cancelamento de transferência por risco da síndrome de hiperestimulação ovariana; 3) ou, 

então, antes de tratamento quimio ou radioterápico em pacientes jovens com desejo de 

preservação da fertilidade. Dessa forma, esta possibilidade corrobora para o surgimento de 

diversos questionamentos éticos, legais e religiosos, caracterizando este assunto como 

controverso, e que necessita de decisões legais importantes, para a realização ou não de tais 

procedimentos. 

Corrêa (2001) ressalta que todas estas etapas da FIV comportam riscos, como por 

exemplo, os efeitos indesejáveis de doses elevadas de hormônios, o desconforto ligado ao 

monitoramento laboratorial de todo o processo, as repetidas intervenções médico-cirúrgicas, 

etc. Como também, a transferência de vários embriões é responsável pelos principais efeitos 

iatrogênicos para a saúde de mulheres e bebês, ligados às gestações múltiplas (baixo peso ao 

nascer, problemas respiratórios de recém-nascidos e outros danos associados às gestações de 

mais de um feto). Assim, a bioética é desafiada a promover um firme questionamento quanto 

à posição ética desses procedimentos. 

Também os tratamentos médicos para engravidar, segundo Braga e Amazonas (2005), 

provocam um desgaste físico e psíquico demasiado, envolvendo diversos sentimentos como 
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angústia, esperança, tensão, frustração, juntamente a conceitos e preconceitos culturais, 

preocupações com as questões econômicas, pressões sociais e familiares. Dessa forma:  

 

“o homem e a mulher são invadidos em seu íntimo, de todas as formas, 

além de que experienciam ressentimentos e culpabilização mútuos, sem falar no 

período de tratamento, assim como da infertilidade, que interfere em seu 

relacionamento conjugal e nos seus projetos de vida, os quais ficam reduzidos a um 

único: filho.”(p. 15) 

 

Segundo Pessini e Barchifontaine (2010), alguns questionamentos legais podem ser 

realizados quanto à possibilidade de se realizar a fecundação extracorpórea. Um deles diz 

respeito ao estatuto do embrião: seria uma pessoa humana ou simples produtos da concepção? 

Esta resposta é importante para decisões acerca de experimentações com embriões ou fetos 

humanos, visto que sua conceituação implica também princípios éticos.  

A indefinição jurídica neste entorno diz respeito a uma discussão que envolve o 

momento que inicia a vida humana e, consequentemente, a sua inviolabilidade. Assim, 

emergem possíveis conflitos entre o progresso científico e os limites da atuação do homem. 

Segundo Ferdinandi e Casali (2007) e Franco e Oliveira (2007), a legislação brasileira, além 

de proteger a vida humana, protege também o nascituro, ou seja, o ser já concebido, mas que 

ainda não nasceu. Este conceito, segundo Hironaka (2007), refere-se tanto a embriões 

concebidos in vivo (no ventre materno) quanto in vitro (ou crioconservação), assim, o 

conceito de nascituro abarca o conceito de embrião, visto que este já foi concebido, 

independentemente do locus da concepção e, desde que identificado com os doadores de 

gametas, será possível conferir herança a este. 

A lei N. 11.105, de 24 de março de 2005, de Biossegurança, regulamenta pesquisas 

com células–tronco embrionárias e a comercialização de produtos transgênicos. Esta lei 

permite no Brasil o uso para pesquisa e terapia com células-tronco obtidas em embriões 

humanos de até cinco dias que sejam sobras de processos de fertilização in vitro, desde que 

sejam inviáveis para implantação e/ou estejam congelados há pelo menos três anos, sempre 

com o consentimento dos genitores. 

Outro questionamento possível de ser realizado, segundo Pessini e Barchifontaine 

(2010) diz respeito ao tempo em que o embrião pode ficar congelado e ao seu pertencimento: 

Se um embrião permanece congelado por muitos anos, o que acontece com o conceito de 

geração? Schover et al. (2002b) relatam sobre armazenamento de sêmen criopreservado por 

50 anos sem sofrer deterioração adicional, sendo utilizado posteriormente para reprodução 

assistida. A quem estes embriões pertencem? Se somente os pais tem direito a eles, o que 
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fazer em casos de morte do casal? Pode ser considerado um bem a ser transmitido em caso de 

divórcio ou morte de um dos cônjuges? São questionamentos que merecem atenção, visto que 

a legislação brasileira não se ocupou de tais questões. 

Outros questionamentos que os autores realizam: Quais são as garantias de que a 

clínica não utilizará os embriões sem conhecimento dos pais? Quem controlará os bancos de 

gametas e embriões?  Estas são questões complexas, que podem ter consequências subjetivas 

desastrosas. 

Desta forma, podem-se perceber os diversos questionamentos no entorno deste assunto 

de Reprodução Assistida, que carece de uma legislação brasileira para regulamentar as 

técnicas, envolvendo questões jurídicas, éticas e sociais subjacentes muito complexas. Como 

afirmou Pessini e Barchifontaine (2010): 

“ Sem dúvida, a bioética não deve nem pode ignorar o processo legislativo 

em curso nessa área. Mas um contexto complexo como este, implicando 

sexualidade, reprodução, família, casamento, futuras gerações e o próprio conceito 

de vida, traz desafios permanentes, e que se renovam, para o debate sobre ética, 

ciência e política, bem como para a reflexão bioética de modo geral, que deve se 

manter aberta e permeável às vozes ativas no campo da reprodução humana.” (p. 

333)  

 

 

3.1 REPRODUÇÃO ASSISTIDA POST-MORTEM 

 

A reprodução post-mortem empresta parte de seu significado do latim: após a morte. 

Diz respeito à concepção e nascimento de uma criança após a morte de um de seus genitores.  

O nascimento de uma criança após a morte de um de seus genitores é algo natural que 

já ocorre há muito tempo. Segundo Batzer et al (2003), uma situação clássica que exemplifica 

esta situação é um soldado que morre em combate, em um período que sua companheira já 

estava grávida, ou seja, a criança já tinha sido concebida, mas nasceu após o falecimento de 

seu pai em situação de guerra. É possível também citar como exemplo situações em que um 

homem faleceu de maneira súbita/repentina, tendo deixado sua parceira grávida e que também 

o nascimento da criança ocorreu após a morte dele. Situações naturais como essas são 

caracterizadas enquanto reprodução post-mortem, pois o nascimento da criança ocorreu após a 

morte de seu pai.  

Atualmente, dentro do contexto de Reprodução Humana Assistida, o nascimento 

póstumo tomou uma proporção diferente das situações citadas acima, pois se tornou possível 

recuperar e congelar esperma, embriões e oócitos (ou tecido ovariano) de uma pessoa para uso 

futuro (BAHADUR, 2002; THE ETHICS COMMITTEE OF THE AMERICAN SOCIETY 
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FOR REPRODUCTIVE MEDICINE, 2004; BAHADUR, 2004; DOSTAL et al, 2005; 

PENNINGS et al, 2006). Esta situação revela grande avanço da medicina reprodutiva, 

possibilitando que o material genético seja criopreservado por muitos anos. 

Essa possibilidade trouxe consigo outras situações possíveis de ocorrer:  

1º) hoje, pessoas diagnosticadas com uma doença como, por exemplo, o câncer, 

podem ter seu material genético criopreservado antes de iniciar seu tratamento, visto que a 

quimioterapia ou radioterapia comprometeria a fertilidade, o que impediria a realização do 

desejo parental no futuro (BAHADUR, 2002; THE ETHICS COMMITTEE OF THE 

AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE, 2004; ROBERTSON, 2005; 

BRAUN e BAIDER, 2007; SAMANI et al, 2008);  

2º) estas pessoas com câncer podem vir a falecer durante o tratamento deixando, 

assim, seu material genético criopreservado com qualidade para ser utilizado mesmo após sua 

morte, seja pelo cônjuge sobrevivente, seja por familiares ou doadores – esta questão será 

discutida no capítulo 5;  

3º) pessoas que haviam doado ou criopreservado seu material genético para uso futuro 

próprio ou para terceiros, podem falecer repentinamente, também ficando este material 

armazenado e disponível para ser utilizado.  

Desta forma, a possibilidade de recuperar e criopreservar o material genético de uma 

pessoa para uso futuro não só permite que uma criança nasça após a morte de um dos seus 

genitores, mas que também seja concebida após a morte deste(s), como nos casos citados 

acima, em situações de câncer ou de morte repentina de um doador que já havia 

criopreservado seu material genético. Assim, com a morte de um homem, é possível que sua 

esposa engravide de um filho deste, por meio de técnicas de reprodução assistida, bem como a 

partir da morte de uma mulher, seu cônjuge, por meio de uma gravidez por substituição, pode 

ter um filho de sua esposa já falecida.     

A Reprodução Assistida Post-mortem decorre justamente pela possibilidade de 

recuperar e criopreservar o material genético de uma pessoa, visto que pode ser utilizado após 

anos de seu armazenamento, inclusive após a morte do doador, o que suscita diversos 

questionamentos éticos, legais, religiosos que vêm sendo debatidos mundialmente.  

Ainda, também desafiando a natureza biológica da reprodução humana e a percepção 

das pessoas sobre este assunto, é possível ocorrer a recuperação do sêmen de um indivíduo 

após sua morte, em casos de morte repentina, quando declarada morte cerebral deste possível 

doador e, também, antes da sua morte, quando encontra-se em estado vegetativo persistente. 

Desta forma, a recuperação póstuma do esperma pode ocorrer por meio do pedido de 
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familiares (DOSTAL et al, 2005; WEBER et al, 2009; STRONG et al, 2000; RAZIEL et al, 

2010).  

Segundo Bahadur (2004) e o Comitê de Ética da Sociedade Americana de Medicina 

Reprodutiva (THE ETHICS COMMITTEE OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 

REPRODUCTIVE MEDICINE, 2004), os pedidos para recuperação póstuma do material 

genético do indivíduo e para realização da reprodução assistida post-mortem são situações que 

levam o médico solicitado a diversos questionamentos éticos advindos desta técnica, bem 

como às implicações legais deste procedimento. Estas circunstâncias complicam mais ainda a 

situação deste profissional quando não existe uma definição legal sobre o tema no país em que 

ocorreu o pedido para realização de tais procedimentos.  

Existem grandes diferenças nas legislações dos países referentes ao tema da 

reprodução assistida post-mortem, bem como sobre a recuperação do esperma do falecido, a 

que cada nação chegou (ou não) a uma decisão específica a respeito deste assunto. Em alguns 

países, na maioria deles, não existe ainda uma legislação que regulamente este tema e, nesses 

casos, como salientaram Pennings et al (2006) a reprodução póstuma é então tratada a partir 

das orientações profissionais e/ou por jurisprudência.  

Diante disto, as tabelas abaixo foram construídas com o intuito de ilustrar o panorama 

da reprodução assistida post-mortem, como também da recuperação do sêmen após a morte do 

indivíduo em alguns locais do mundo, tendo como base a prática destas técnicas em cada 

local indicado, o uso obrigatório do consentimento informado do falecido autorizando a 

realização destes procedimentos, a autorização e proibição legal no país e a omissão deste 

assunto na legislação. A construção destas tabelas tiveram como base a pesquisa realizada por 

Dostal et al (2005), que representaram o panorama geral da realização da recuperação post-

mortem do esperma nos países que compõem a nova União Europeia. Para esta dissertação, a 

tabela 1 foi ampliada, contendo dados de outros locais do mundo que não apenas na nova 

União Europeia. A segunda, que diz respeito a realização da reprodução assistida post-

mortem, foi construída em sua íntegra, também a partir do levantamento bibliográfico 

realizado nesta pesquisa.  
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_____________________________________________________________________ 
Tabela 1. Recuperação Post-Mortem do esperma para Reprodução Assistida Post-Mortem 

_______________________________________________________________________ 

 

 PAÍS PRATICADA 
CONSENTIMENTO 
OBRIGATÓRIO 

PERMITIDA 
PELA 
LEGISLAÇÃO 

PROIBIDA 
PELA 
LEGISLAÇÃO 

NÃO É 
MENCIONADA 
NA 
LEGISLAÇÃO 

 França - - -  X - 

 
 
 

Alemanha - - - X - 

 Suécia - - - X - 

 

Estado de 
Vitória 
(AUSTRÁLIA) - - - X - 

  Canadá  X X X - - 

 Chipre - - - - X 

 
República 

Checa X X - - X 

 Estônia - - X* - - 

 Hungria - - - X - 

 Letônia - - - - X 

 Lituânia - - - - X 

 Malta - - - - X 

 Polônia - - - - X 

 Eslováquia - - - - X 

 Eslovênia - - - X - 

 Reino Unido X X X - - 

 Israel X - - - X 

 EUA X X - - X 

 
Nova 

Zelândia X X - - X 

 Brasil X X - - X 
_____________________________________________________________________________      
* O espermatozoide pode ser utilizado com até 1 mês, se o tratamento da reprodução assistida já estiver em 

progresso. 

_____________________________________________________________________________  
  

Como ilustrado na Tabela 1, pode-se perceber que tanto na França quanto na 

Alemanha, Suécia, no estado de Vitória (na Austrália), Hungria e Eslovênia, a recuperação 

post-mortem de espermatozoides é proibida. Na Estônia, apesar de não ser praticada, existe a 

autorização legal para a realização desta técnica, com a ressalva de que só pode ocorrer até 1 

mês após o falecimento do doador e, ainda assim, caso a reprodução assistida já estiver em 

andamento. Entretanto, neste local, não é necessário o consentimento prévio do falecido. No 

Canadá e no Reino Unido também existe a autorização legal para a realização da técnica mas, 

para isto, é necessário o consentimento prévio do falecido. Em Israel não existe legislação que 
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regulamente a recuperação post-mortem do sêmen, mas a recuperação póstuma do material 

genético é praticada e não é obrigatório o consentimento do falecido. Em Chipre, Letônia, 

Lituânia, Malta, Polônia e Eslováquia, esta técnica não é mencionada na legislação, como 

também não é praticada. Na República Checa e Nova Zelândia, a recuperação post-mortem do 

esperma é praticada, caso exista o consentimento do falecido. Nos EUA também é necessário 

o consentimento do falecido ou, pelo menos, que seu desejo sobre a realização desta técnica 

fosse conhecido (BAHADUR, 2002; BAHADUR, 2004; DOSTAL et al, 2005; WEBER et al, 

2009; RAZIEL et al, 2010; COLLINS, 2005; LANDAU, 2004).  

No Brasil, esta técnica não é mencionada na legislação e, atualmente, não existe uma 

orientação na resolução do Conselho Federal de Medicina sobre recuperação post-mortem do 

sêmen. Na Resolução 1957/10 existe a exigência, no quesito “Reprodução Assistida Post-

Mortem”, da autorização prévia específica do doador para que a reprodução assistida post-

mortem seja efetivada (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010). 

 Houve um caso no Rio de Janeiro, divulgado em 2010 no meio de comunicação 

televisivo, de uma mulher de 28 anos que obteve autorização judicial para recuperar o 

espermatozoide do noivo de 31 anos, que havia sofrido um aneurisma cerebral. Após ser 

declarado com morte cerebral, foi feita a cirurgia para a recuperação do sêmen e 

criopreservação deste para utilização futura. Como ele não havia deixado por escrito uma 

autorização para o procedimento, o caso seria julgado com base nos testemunhos das pessoas 

que conviviam com ele para que a noiva tivesse permissão judicial para realizar a fertilização 

in vitro.
1
  

Este exemplo que ocorreu no Brasil evidencia a complexidade e fragilidade do assunto 

no que diz respeito à exigência do consentimento informado. Como argumentou Collins 

(2005), o consentimento prévio para a realização da recuperação póstuma do sêmen de um 

indivíduo pode ser inadequado, pois, dificilmente, em situações que a morte foi causada por 

um trauma súbito, a pessoa falecida expressou suas opiniões explicitamente sobre a 

possibilidade deste procedimento ser realizado. Em contrapartida, esta seria a única maneira 

de garantir que o falecido estaria sendo respeitado em sua decisão de autorizar ou não tal 

procedimento. 

O primeiro caso documentado de recuperação post-mortem de sêmen foi relatado em 

1980 por Rothman e, deste período até 1995, foram identificados em 40 centros nos EUA 

                                                 
1
 Reportagem divulgada em 25/04/2010, em emissora brasileira – Rede Globo de Televisão – no programa 

Fantástico. Disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=yRJibGjyLP0 

http://www.youtube.com/watch?v=yRJibGjyLP0
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cerca de 82 pedidos para o mesmo procedimento, em que, na maioria dos casos, o sêmen foi 

recuperado num prazo de 24 horas após a morte do doador (WEBER et al, 2009; DOSTAL et 

al, 2005; BAHADUR, 2002; SAMANI et al, 2008, SIEGLER, 2002).    

Situações como essas suscitam questionamentos, como: até que ponto é eticamente 

justificável, é ético ou não recuperar espermatozoides de pacientes falecidos ou que estão em 

estado vegetativo e que não explicitaram consentimento prévio? (BAHADUR, 2002) Este 

panorama merece atenção de pesquisadores, incluindo discussões sobre implicações éticas, 

legais, religiosas e psicológicas para todos os envolvidos. 

A tabela 2 diz respeito à reprodução assistida post-mortem. A partir de agora, será 

dada maior atenção a estas condições, que estão no foco desta dissertação. Visto que as 

limitações práticas da técnica de recuperar o sêmen após a morte de um doador aqui no Brasil 

ainda são grandes e que, em contrapartida, a reprodução assistida post-mortem tem se 

apresentado mais acessível em termos de casos e pedidos, isto possibilita uma discussão mais 

aprofundada acerca deste assunto.  

___________________________________________________________________________ 
Tabela 2. Reprodução Assistida Post-Mortem 

 

 

PAÍS 

PRATICADA 
REPRODUÇÃO 

PÓSTUMA COM 
GAMETAS 

PRATICADA 
REPRODUÇÃO 

PÓSTUMA COM 
EMBRIÃO 

CONSENTIMENTO 
OBRIGATÓRIO 

PERMITIDA 
LEGALMENTE 

PROIBIDA 
LEGALMENTE 

NÃO MENCIONADA 
NA LEGISLAÇÃO 

FRANÇA - - - -   xa - 

ALEMANHA - - - - X - 

SUÉCIA - - - - X - 

ESTADO DE 
VITÓRIA 

(AUSTRÁLIA) - - - - X - 

AUSTRÁLIA 
DO SUL - - - - X - 

AUSTRÁLIA 
OCIDENTAL x x X x - - 

CANADÁ  x ? X x - - 

REINO 
UNIDO x x X x - - 

HOLANDA x x X x - - 

GRÉCIA x x X x - - 

ISRAEL x Xb - x - - 

BÉLGICA x x - x - - 

EUA x x - x  - - 

ESTONIA - ? - Xc - - 

REPÚBLICA 
CHECA x ? X - - x 

PAÍSES 
ISLÂMICOS x - X - - x 

JAPÃO xd - X - - x 

BRASIL x x X - - x 
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a
 Já houve um caso autorizado pelo tribunal e, a partir deste, a França adotou uma política explícita de não 

permitir a inseminação post-mortem que foi acolhida pelos tribunais. 

 
b 

No que diz respeito à transferência de embriões, é permitido para a mulher dentro do período de 1 ano da morte 

do marido. No entanto, se a mulher morre, os pré-embriões não podem ser usados. 

 
c
 O espermatozoide pode ser utilizado com até 1 mês de falecido o doador, se o tratamento da reprodução 

assistida já tiver em progresso. 

 
d Já aconteceu muitas vezes no Japão, mas a Sociedade Japonesa de Obstetrícia e Ginecologia, em 2007, proibiu 

esta técnica porque não havia maneira de confirmar a concordância do marido falecido. 

 

Como ilustrado na Tabela 2, pode-se perceber que a maioria dos países mencionados 

já tem uma legislação que regulamente a realização (ou não) da reprodução assistida post-

mortem, apesar das discussões éticas, legais, religiosas e psicológicas ainda acontecerem.  

Tanto na França quanto na Alemanha, Suécia, no estado de Vitória (na Austrália) e 

Austrália do Sul, a reprodução assistida post-mortem é legalmente proibida. Já na Austrália 

Ocidental, Reino Unido, Holanda e Grécia, a reprodução post-mortem é autorizada por lei, 

tanto com o uso do gameta, quanto com o uso do embrião congelado, sendo obrigatório o 

consentimento do falecido para a realização desta técnica em ambos casos. No Canadá, entrou 

em vigor em 2007 uma lei que permite a prática da reprodução assistida post-mortem, com o 

uso do material genético criopreservado, mas não temos informações acerca da transferência 

de embrião. Para esta técnica ser realizada neste país, é necessário existir o consentimento do 

falecido. Em Israel, que também é permitida por lei a prática da reprodução assistida post-

mortem, não é necessário existir o consentimento do falecido para realização desta. No que 

diz respeito à utilização dos pré-embriões, é permitida sua transferência para a mulher dentro 

do período de 1 ano da morte do marido; entretanto, se a mulher morre, os pré-embriões não 

podem ser usados. Já na Bélgica e nos EUA, a reprodução post-mortem e transferência de 

embrião também são permitidas legalmente, não havendo obrigatoriedade no consentimento 

do falecido para a realização da técnica. Na Estônia, também é permitida legalmente, sem a 

necessidade do uso de consentimento, apesar de não ser praticada. Sobre a transferência de 

embrião neste local, não temos informação. Alguns países, como República Checa, países 

islâmicos, Japão e aqui no Brasil, ainda não possuem legislação sobre o assunto. Na 

República Checa, o consentimento é obrigatório para a realização da reprodução assistida 

post-mortem, e não temos informações acerca da realização de transferência de embrião. Nos 

países islâmicos, a reprodução assistida post-mortem com gametas é praticada, e no Irã, 

especificamente, pelo fato do casal ser considerado proprietário do embrião, com a morte de 

um, o outro não pode decidir sozinho o que fazer. Assim, de acordo com as diretrizes 
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internacionais, os embriões são descartados, a menos que um consentimento adequado sobre o 

uso do embrião seja obtido antes da morte. Já no Japão, apenas a reprodução assistida post-

mortem é praticada, já tendo ocorrido mais de uma vez neste local por meio da orientação da 

sociedade de Obstetrícia e Ginecologia. Entretanto, no ano de 2007, esta mesma sociedade 

declarou proibição da técnica (BAHADUR, 1996; BAHADUR, 2002; BAHADUR, 2004; 

COLLINS, 2005; DOSTAL et al,2005; PENNINGS et al, 2006; BRAUN e BAIDER, 2007; 

UEDA et al, 2008; SAMANI et al, 2008). 

No Brasil não existe legislação que regulamente a reprodução assistida post-mortem. 

Porém, dia 15 de dezembro de 2010, o Conselho Federal de Medicina modificou a resolução 

1.358/92, que dizia respeito às normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução 

assistida, e gerou a resolução de número 1957/10, que a substituiu por completo. Em 

decorrência das novas demandas da sociedade pós-moderna, na nova resolução foi inclusa 

uma nota sobre reprodução assistida post-mortem, que diz: “Não constitui ilícito ético a 

reprodução assistida post-mortem, desde que haja autorização prévia específica do(a) 

falecido(a) para uso do material biológico criopreservado, de acordo com a legislação 

vigente.”  

Esta é a única base no Brasil, não legislativa, que orienta tal assunto. Desta forma, a 

reprodução assistida post-mortem é praticada no Brasil, tanto com gametas quanto com 

embriões congelados, a partir das orientações do conselho de medicina, que designa 

obrigatório o consentimento informado do falecido autorizando a realização da técnica. Como 

afirmam Ferdinandi e Casali (2007): 

“[...] apesar da grande evolução científica e enorme passo ao crescimento 

da biomedicina, as novas técnicas fizeram surgir inúmeros problemas éticos e 

jurídicos nas quais o nosso ordenamento jurídico, até o momento, não conseguiu 

disciplinar totalmente acerca do tema, criando assim, como consequência, um 

grande descompasso entre essas técnicas e regras jurídicas tais como as que tutelam 

o nascituro, o direito de ter filhos, direito ao planejamento familiar e o direito de 

família.” (p. 98) 

Segundo Guilherme Calmon, em entrevista televisiva, a reprodução assistida post-

mortem é uma questão que envolve segredo de justiça, ou seja, são processos sigilosos e que, 

por conta disso, não é possível identificar estatisticamente o número de casos que já 

ocorreram.
2
  

                                                 
2
 Informação verbal em entrevista concedida ao programa “Fantástico”, de emissora brasileira – Globo – em 

26/06/2011. Disponível em: http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1665793-15605,00.html 

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1665793-15605,00.html
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Aqui no Brasil dois casos foram divulgados pela mídia televisa: o primeiro, divulgado 

em 2004, ocorreu em São Paulo. Dizia respeito a uma viúva, cujo marido havia sido 

diagnosticado com leucemia. Faltavam poucos dias para o casal se casar quando o marido 

teve este diagnóstico e, antes de iniciar o tratamento, ele armazenou seu sêmen para uso 

futuro, mas faleceu antes de realizar este projeto. A viúva conseguiu engravidar sem 

necessidade de autorização judicial, visto que havia o consentimento de ambas as partes para 

a realização da inseminação post-mortem e sua filha foi gerada três meses depois da morte 

dele. Em 2011, no mesmo programa televisivo, tanto a viúva quanto sua filha, já com 14 anos 

de idade, deram seu depoimento sobre esta experiência, e a viúva relatou que a ação judicial 

foi necessária ocorrer após o nascimento da sua filha, visto que a certidão de nascimento dela 

não condizia com a certidão de óbito de seu cônjuge: a primeira fazia referência ao pai (mas 

não dizia que havia falecido um ano antes) e a segunda informava que o falecido não tinha 

filhos. Assim, houve uma alteração na certidão de óbito do marido, para que ficasse coerente 

com a certidão de nascimento da filha, mas este processo foi muito moroso, até que a justiça 

autorizasse a alteração na certidão, informando que o falecido tinha uma herdeira. A viúva 

conta, ainda, que nunca questionou se a filha teria direito ou não à herança do pai, e que por 

isso não sabe a opinião da justiça a respeito disso.
3
 . 

 Outro caso semelhante também divulgado ocorreu em Curitiba, onde uma mulher de 

30 anos de idade ficou viúva devido a um câncer ter acometido seu marido, de 33 anos, em 

fevereiro de 2009. Eles já tentavam engravidar quando veio o diagnóstico do câncer, e antes 

de iniciar o tratamento, ele congelou o sêmen devido à possibilidade de ficar infértil. Ele 

faleceu durante o tratamento e não havia deixado por escrito uma autorização, para a 

reprodução ocorrer mesmo após sua morte. Com isso, a viúva só pôde engravidar com uma 

autorização judicial, e a criança veio a nascer em 2011.
4
    

Fica evidente o quanto esta discussão é recente no país, o que caracteriza o assunto 

como um problema emergente a ser tratado. 

Algumas questões que perpassam este tema tão complexo dizem respeito aos aspectos 

cultural, social, religioso e político de cada sociedade, que refletem diretamente nas decisões e 

discussões acerca da realização ou não do procedimento. Segundo Pennings et al. (2006), não 

há um consenso entre as religiões sobre a reprodução assistida post-mortem. Os católicos 

                                                 
3
 Idem; 

4
 Reportagem divulgada em 21/06/2011, em emissora Brasileira – Globo – no programa “Fantástico”. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=QRMtkzed8Jo 

http://www.youtube.com/watch?v=QRMtkzed8Jo
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romanos, por exemplo, rejeitarão este pedido porque a reprodução humana está separada da 

relação sexual e, também, implica na inseminação de uma mulher solteira.  

Na perspectiva islâmica, segundo Samani et al (2008), a reprodução póstuma também 

é rejeitada socialmente devido a três aspectos: valores sobre a morte, sobre o casamento, e o 

bem-estar da criança. No que diz respeito aos dois primeiros, existem duas concepções 

divergentes entre alguns líderes do clero. Alguns acreditam que após a morte, o casamento 

está terminado; outros acreditam que, após a morte, durante um tempo de 4 meses e 10 dias o 

casal ainda é marido e mulher. Este tempo é chamado, na cultura islâmica, de Edda, e é uma 

regra a ser cumprida por todos. Desta forma, existem duas ideias controversas acerca da 

reprodução post-mortem: 1) dentro do tempo Edda, de 4 meses e 10 dias, é permitido; 2) é 

proibido após a morte do marido. Com relação à preocupação com o bem-estar da criança, diz 

respeito ao fato desta nascer sem um pai. Segundo esses autores: 

[...] em países com baixa segurança social de crianças e famílias, como no 

Irã e na maioria dos países do Oriente Médio, a necessidade do suporte de um pai 

para proteger a família parece ser necessário, então, aceitar a reprodução assistida 

póstuma, fazendo filhos sem pai, é uma situação que parece ser antiética. (p. 98, 

tradução nossa) 

A reprodução assistida post-mortem, como demonstrado na tabela anterior, ainda está 

em discussão na legislação, mas segundo Samani et al (2008) deve ser proibida no Irã e em 

outros países islâmicos. 

Na lei judaica, ao contrário, existe a permissão para realizar a reprodução póstuma, 

mesmo porque nesta cultura, ter filhos é de grande importância para as famílias (BAHADUR, 

2004). Na cultura japonesa, segundo Ueda et al (2008), um dos aspectos significativos que 

existe é a “continuidade familiar”. Dessa forma, na pesquisa realizada por estes autores com 

pessoas comuns, foi identificado que a sucessão familiar era algo muito sério para aquelas que 

apoiavam a continuação da linhagem da família, e o quanto esse valor afetou demasiadamente 

o julgamento acerca da reprodução assistida post-mortem, no sentido de aprovar ou não a 

técnica. 

Dessa forma, percebe-se que os valores que uma determinada sociedade possui acerca 

da família, casamento, parentalidade e morte interferem diretamente nas decisões, práticas, 

pensamentos e vivência acerca da reprodução assistida post-mortem, o que demonstra a 

necessidade de existirem pesquisas que contemplem esses aspectos da técnica, principalmente 

aqui no Brasil, como uma maneira de compreender as dificuldades, impasses práticos e 

subjetivos de se decidir sobre a realização da técnica.  
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No que se refere às principais questões jurídicas discutidas no Brasil acerca deste 

assunto, destacam-se as preocupações sobre Direito das Famílias e Direito Sucessório da 

criança a ser gerada. Questionamentos como: uma criança concebida e nascida após a morte 

de seu(s) genitor(es) será reconhecida enquanto filha deste(s)? E a herança, terá direito a esta? 

A privação da convivência paterna não afeta a dignidade desse menor? (CARDIN E 

CAMILO, 2009; HIRONAKA, 2007; FERDINANDI e CASALI, 2007; SANTOS e NUNES, 

2007; CARDOSO, 2010; MORAIS, 2011; CHRYSSOVERGIS, 2000; MARCELINO, 2007; 

TELÖKEN et al, 2002) 

Primeiramente, no Direito das Famílias existe o princípio da dignidade da pessoa 

humana que, segundo Cardoso (2010) é de significativa importância, pois é considerado um 

dos preceitos fundamentais da ordem jurídica. 

A dignidade da pessoa humana é: a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado 

e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e co-responsável nos destinos da  existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos (Sarlet, 2001, p. 60, apud CARDOSO, 2010). 

 Segundo Morais (2011), este princípio é fundamental nas questões que envolvem a 

Reprodução Humana Assistida, pelo fato de envolver técnicas de manipulação genética. 

Dessa forma, é necessário impor limites diante das possibilidades tecnológicas da medicina 

reprodutiva, devendo ser inaceitável determinadas ações, como por exemplo, a 

comercialização nessas técnicas e a seleção de características genéticas, “a fim de que o filho 

seja objeto de realização do ego humano” (p. 12).  

No que se refere à reprodução assistida post-mortem, alguns autores se colocam 

contrários a esta técnica pelo fato de ela ferir a dignidade da criança a ser gerada. Ora, a 

reprodução assistida auxilia na concepção de um filho com o interesse de auxiliar na 

realização de um projeto parental, para a formação de uma família. Na reprodução assistida 

post-mortem, no entanto, o interesse da viúva pode fugir a esta questão inicial da RA, 

seguindo a direção do desejo de substituir o marido falecido ou, até mesmo, do seu interesse 

na herança deste: 

Se era desejo do casal ter filhos e se o procedimento é “pró-vida”, parece eticamente 

aceitável. [...] Outro aspecto é que se a motivação do cônjuge restante em gerar esta 

criança for para preencher o espaço deixado pelo parceiro ou por motivos 

financeiros relacionados à herança, o filho está sendo buscado como um meio e não 

um fim, o que fere a dignidade do ser humano (TELÖKEN et al, 2002).  
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Dessa forma, evidencia-se a importância de compreender as motivações da viúva para 

realizar a reprodução post-mortem, bem como os significados dessa escolha de ter um filho do 

cônjuge falecido, mesmo porque ela vivencia um processo de luto importante que pode 

interferir nessa decisão. Essa questão será discutida no capítulo 5. 

 Outro aspecto jurídico discutido diz respeito ao Direito de Filiação e presunção de 

paternidade. No Código Civil de 2002, o art. 1597 prevê situações em que o marido da mulher 

será presumidamente declarado pai. Segundo esta lei, presumem-se concebidos na constância 

do casamento os filhos:  

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 

convivência conjugal; II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da 

sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do 

casamento; III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido; IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 

decorrentes de concepção artificial homóloga; V - havidos por inseminação artificial 

heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. (CÓDIGO CIVIL, 2002, 

grifo nosso) 

Pode-se perceber que, no inciso I e II, está assegurada a presunção de paternidade nos 

casos tradicionais, em que o filho já havia sido concebido antes da morte do pai, seja este 

concebido por meio de técnicas de fertilização assistida ou por meio da procriação natural 

(relação sexual). Caso o filho tenha sido concebido após a morte do seu pai, será reconhecido 

desde que tenha nascido no período de 300 dias subsequentes ao seu falecimento. No inciso 

III, IV e V, inclui-se os filhos havidos por meio das técnicas de reprodução assistida, 

destacando o inciso III, que diz respeito à reprodução assistida post-mortem (CARDOSO, 

2010; SANTOS e NUNES, 2007, GASPAROTTO e RIBEIRO, 2008). Neste, existe uma 

ressalva que não foi considerada no Código Civil, mas já foi discutida na I Jornada de Direito 

Civil do Centro de Estudos Judiciários e levada a efeito no Supremo Tribunal de Justiça, 

sendo aprovada. Nesta ressalva, foi indicado que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas 

de reprodução assistida com o material genético do falecido, esteja ainda na condição de 

viúva e, ainda, deve haver autorização escrita do marido para que seu material genético seja 

utilizado após sua morte. Apenas assim a paternidade do marido falecido será presumida aos 

filhos havidos por fecundação artificial homóloga (MARCELINO, 2007; SANTOS E 

NUNES, 2007; HIRONAKA, 2007). 

No caso do embrião criopreservado, como exposto no inciso IV, a presunção da 

paternidade será garantida aos filhos, independentemente do tempo que seu nascimento 

ocorra, podendo ser depois da morte de seu(s) genitor(es). Isto decorre pelo fato de a 

concepção ter ocorrido com seu doador ainda vivo, o que garante também o direito à herança, 
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visto que o art. 1798 do Código Civil admite estarem legitimados a suceder não apenas as 

pessoas nascidas, mas também aquelas concebidas ao tempo da abertura da sucessão (morte 

do autor da herança).  

Dessa forma, o direito à herança é garantido nos casos em que a reprodução assistida 

post-mortem for realizada a partir de embriões congelados, tendo nascido com vida. No 

entanto, este assunto se complica quando fala-se de uma criança que foi concebida e nascida 

após a morte de seu doador pois, segundo a lei citada acima, ela não teria direito a sucedê-lo.  

A única maneira de um filho concebido após a morte de seu genitor ter algum direito 

sucessório é por meio da sucessão testamentária (OLIVEIRA, 2004b; MARCELINO, 2007; 

CARDIN e CAMILO, 2009; CARDOSO, 2010; MORAIS, 2011), ou seja, “é necessário uma 

manifestação de vontade deixada pelo testador, dispondo sobre seus bens e quem sejam os 

sucessores” (OLIVEIRA, 2004b, p. 58).  

Esta questão está prevista no art. 1799 do Código Civil que diz:  

Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: 

I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que 

vivas estas ao abrir-se a sucessão;  

II - as pessoas jurídicas;  

III - as pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob a 

forma de fundação. (CÓDIGO CIVIL, 2002) 

Segundo os autores acima, existe uma exigência neste quesito que é o fato de o 

herdeiro esperado ser concebido no prazo de até dois anos da abertura de sucessão, ou outro 

prazo estipulado pelo testador. Caso contrário, a herança passará para os herdeiros legítimos, 

ou seja, para os “descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais até o 4º grau, além do 

companheiro” (OLIVEIRA, 2004b). Dessa forma, de acordo com Hironaka (2007), no 

momento em que se tem a autorização do doador falecido para a reprodução assistida post-

mortem ocorrer e os demais requisitos citados anteriormente tenham sidos observados: 

[...] a inseminação post-mortem, operar-se-á o vínculo parental de filiação, 

com todas as consequências daí resultantes, conforme a regra basilar da Constituição 

Federal, [...] incluindo os direitos sucessórios relativamente à herança do pai 

falecido (p. 71). 

Fica evidente a complexidade desta técnica, o que demonstra a necessidade de se 

atentar aos interesses de todas as partes envolvidas: o doador falecido, o cônjuge sobrevivente 

e/ou a família do falecido que deseja utilizar o material genético, e a criança a ser gerada. 
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O Doador Falecido 

 

 Segundo Pennings et al (2006), o fato de existirem gametas ou embriões 

criopreservados demonstra que um projeto parental existia, mas não evidencia que o falecido 

tenha aceitado a continuidade desse projeto após sua morte. Dessa forma, quando se discute 

sobre o falecido no contexto da reprodução assistida post-mortem, questiona-se, 

principalmente, sobre os desejos desta pessoa, antes de morrer, acerca da realização da 

técnica. 

 Segundo o Conselho Federal de Medicina (2010), no momento da criopreservação, os 

cônjuges ou companheiros devem expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que 

será dado aos pré-embriões criopreservados em caso de divórcio, doenças graves ou 

falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los. Essa questão será mais 

discutida nos capítulos 5 e 8. 

 Dessa forma, é necessário que o consentimento informado seja explícito no que se 

refere à reprodução assistida post-mortem, visto que é a única maneira de confirmar o desejo 

do falecido sobre a realização ou não da técnica. Segundo Pennings et al (2006), isso significa 

respeitar a autonomia da pessoa, mesmo que falecida. Mas, ainda assim, não implica aceitar 

incondicionalmente os desejos deste, visto que é necessário avaliar os efeitos de seus desejos 

no futuro filho.  

 

O cônjuge sobrevivente / família do falecido 

 

 Com relação ao cônjuge sobrevivente e/ou a família do falecido, as discussões giram 

em torno das motivações para a realização desta técnica. O que leva um cônjuge ou uma 

família (mãe/pai) a querer utilizar o material genético de seu companheiro ou filho? Quais 

significados são atribuídos a este desejo?  

 Segundo Bahadur (2002), não se tem uma resposta sólida para isto, visto que existem 

poucos casos. No entanto, é possível especular sobre tais motivações. Pode ser uma maneira 

de afirmar o amor mútuo e a aceitação da outra pessoa, ainda mais quando o projeto parental 

pôde ser planejado para ocorrer depois da morte de um membro do casal. Também a 

experiência associada à gravidez e à criação do filho pode ser uma parte significativa do 

processo de luto e uma maneira de dar continuidade a vida.  

 Isto pode ser percebido em um dos casos ocorridos no Brasil, quando uma das viúvas 

discorreu em entrevista televisiva sobre como a gravidez contemplada com o material 
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genético de seu marido falecido foi sua saída emocional pelo fato de ter vivido intensamente a 

morte deste, então a gravidez de sua filha foi a “recuperação da possibilidade de viver” (fala 

da entrevista televisiva).   

Um ponto importante pra o qual Bahadur (1996) chama atenção é a possibilidade de a 

viúva ter sido colocada numa posição injusta pelo cônjuge falecido, em que ela se sentiria 

moral e psicologicamente obrigada a aceitar seu “presente”.  

Dessa forma, é importante que exista cautela sobre a realização deste procedimento, 

com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, para que não só sejam avaliadas as 

questões éticas, legais e religiosas envolvidas, mas também as implicações subjetivas de se ter 

este material genético criopreservado.  

No caso de um marido querer usar embriões congelados ou óvulos para reprodução 

póstuma depois que sua esposa faleceu, é necessário existir uma gravidez de substituição. 

Esta, por sua vez, deve estar ciente de que se trata de uma reprodução póstuma, caso esteja 

planejando ser a mãe de criação (BAHADUR, 2002).  

A questão da família que quer fazer uso do material genético do membro falecido 

também é uma situação que provoca interesse acerca das motivações para este desejo. A 

Sociedade Europeia de Reprodução Humana Assistida, segundo Pennings et al (2006), 

limitou a realização desta técnica apenas para o uso do cônjuge sobrevivente. Assim, os pais 

do membro falecido não têm autorização para se envolver neste assunto e muito menos 

terceiros, visto que estes não podem dar continuidade a um projeto parental em que não 

tiveram participação durante a vida do casal.  

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina (2010) não faz referência sobre que pessoa 

poderá utilizar o material genético criopreservado. Sobre as técnicas de RA, estas podem ser 

utilizadas, segundo a resolução de 1.957/10 por: 

Todas as pessoas capazes, que tenham solicitado o procedimento e cuja 

indicação não se afaste dos limites desta resolução, [...] desde que os participantes 

estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o mesmo, de acordo com 

a legislação vigente. 

Dessa forma, não existe uma definição a este respeito, tratando-se de uma situação 

indefinida e que, por isso, provoca dúvidas acerca da possibilidade de uma mãe e/ou pai 

querer utilizar o sêmen de um filho falecido para realizar o desejo de ter um neto ou, quem 

sabe, de ser avó/avô.    
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A criança a ser gerada 

 

 Outra discussão que ocorre acerca da reprodução assistida post-mortem é com relação 

ao bem estar da criança a ser concebida (THE ETHICS COMMITTEE OF THE AMERICAN 

SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE, 2004; PENNINGS et al, 2006; SAMANI et 

al, 2008). Pelo fato de esta técnica ser recente, ainda não existem pesquisas que comprovem 

os malefícios para uma criança concebida dentro destas condições. 

 Uma principal preocupação nesse contexto é o fato de a criança, ao nascer, ser privada 

da convivência de um de seus pais (ou de ambos) genéticos, sendo criada numa configuração 

de família monoparental, quando a reprodução assistida póstuma decorrer da continuação de 

um projeto parental original do casal.  

Nessa perspectiva, é interessante perceber que, por detrás desta preocupação, existe um 

valor acerca da família tradicional, ou seja, o fato de esta criança não se desenvolver em uma 

configuração familiar “normal”, formada por uma mãe e um pai juntos, ela estaria 

comprometida no seu desenvolvimento psicossocial. Dessa forma, é necessário ter cuidado 

com os valores e preconceitos que emergem nesta discussão, para que a decisão de realizar, 

ou não, a reprodução assistida post-mortem não ocorra sendo fundamentada em conceitos 

ainda insustentáveis.  

Segundo Pennings et al (2006): 

Embora os efeitos de crescer com um dos pais tenham sido investigados, as 

conclusões ainda são controversas. Isto se deve, principalmente, ao impacto de um 

número considerável de confusões em fatores como status socioeconômico e 

divórcio. Mesmo que a monoparentalidade tenha um efeito negativo sobre a saúde e 

o bem-estar da criança, é pouco provável que esse efeito seja de uma magnitude tal 

que comprometa o bem-estar razoável da criança (p. 3051, tradução nossa). 

 O Comitê de Ética da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (2004), afirma 

que, quando a reprodução ocorre como consequência de um relacionamento amoroso em que 

ambos os parceiros desejavam ter filhos, ea gravidez é frustrada pela morte de um deles, a 

reprodução assistida post-mortem pode ser bem aceita tanto social quanto culturalmente. 

Mesmo porque, como discorreu Pennings et al (2006), o cônjuge sobrevivente terá uma visão 

positiva do falecido e, provavelmente, na história apresentada à criança nascida sobre sua 

concepção, ela será um presente muito desejado, decorrente de um relacionamento amoroso. 

 Também, não se pode perder de vista os riscos envolvidos na escolha de uma (um) 

viúva (o) ter o filho com o material genético criopreservado do falecido cônjuge, como por 
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exemplo, a possibilidade de ter o filho como uma maneira de atenuar a dor provocada pela 

perda do cônjuge. Estas questões serão abordadas no capítulo 5.  
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4. TEORIA DO APEGO 

          

A (in)decisão da viúva sobre o que fazer com o material genético criopreservado do 

falecido marido está carregada de significados a respeito da história que foi construída entre 

ambos, pois o vínculo com o falecido se estende também ao material genético criopreservado, 

visto que é uma parte do cônjuge que permaneceu viva. Tão viva que é possível gerar uma 

vida; é possível gerar um filho.  

Essa decisão também faz parte de um processo de luto importante que a viúva vivencia 

pela perda de uma pessoa tão amada. Processo esse que não se pode perder de vista para 

compreender os significados atribuídos à sua decisão.  

Desta forma, pode-se perceber que discutir sobre a situação de uma viúva que tem o 

sêmen criopreservado do seu falecido marido e sua decisão sobre o que fazer com o material 

genético inclui dois domínios das relações humanas: a formação de um vínculo, e seu 

rompimento – este último será discutido no capítulo 5. 

Partindo desta perspectiva, o referencial teórico escolhido para fundamentar esta 

dissertação foi a Teoria do Apego, desenvolvida por John Bowlby (1989; 2002; 2004b, 2006), 

psiquiatra britânico que se interessou em investigar e discutir a formação e rompimento dos 

vínculos entre humanos.  

Segundo esse autor, o indivíduo possui uma propensão a se vincular a outra pessoa, 

que geralmente é sua mãe ou figura materna, com a função biológica de obter segurança, 

garantindo, assim, sua sobrevivência. Bowlby chega a esta conclusão a partir de observações 

naturais que realizou de animais não humanos e de bebês humanos, constatando semelhanças 

entre as diferentes espécies, principalmente entre mamíferos.  

Dessa forma, ele definiu o comportamento de apego como qualquer comportamento 

direcionado à busca e manutenção da proximidade de outro indivíduo que é, por ele, 

diferenciado e preferido e que, usualmente, é considerado mais forte e/ou mais sábio.  (1989; 

1969 [2002]; 1973 [2004a]; 1973 [2004b], 2006) 

“A manutenção incontestada de um vínculo é experimentada como uma 

fonte de segurança, e a renovação de um vínculo como uma fonte de júbilo. [...] O 

que se sabe hoje acerca da ontogenia dos vínculos afetivos sugere que estes se 

desenvolvem porque a criatura nasce com uma forte inclinação para se aproximar de 

certas classes de estímulos, notadamente os que lhe são familiares, e para evitar 

outras classes de estímulos – os estranhos.” (BOWLBY, 2006, p. 98 e 99) 

Como a função biológica atribuída a este comportamento é a proteção, é 

compreensível e até esperado que o indivíduo o inicie em situações interpretadas como 
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ameaçadoras, em que se sente assustado, fatigado, doente. Na tentativa de diminuir seu 

sofrimento, busca outra pessoa que represente para si uma base segura, ou seja, alguém que 

estará disponível e que será receptiva quando procurada - sua figura de apego -, oferecendo 

assim, a segurança que o indivíduo necessita. (BOWLBY, 1989, 1973 [2004b]). 

Dessa forma, no caso de ocorrer alguma situação que ponha em risco esse laço afetivo, 

o indivíduo tende a se comportar de forma que o preserve, e quanto maior o risco de perda, 

mais intenso será esse comportamento. Nesse sentido, diversas reações, como, por exemplo, 

choro, agarramento à pessoa quando possível e até mesmo expressões de raiva, podem ser 

acionadas. Às vezes esses comportamentos são bem sucedidos, outras vezes não. No primeiro 

caso, o laço afetivo será restabelecido e a tensão provocada pelo risco de rompimento do 

vínculo será aliviada. No segundo, os esforços pela preservação do laço aos poucos vão 

abrandando, porém podem não cessar. Neste caso, o indivíduo experimenta uma aflição e 

tensão considerada crônica, em que de tempos e tempos estas se tornam agudas novamente 

(BOWLBY, 1973 [2004b]). 

Sendo um ser social, quando nasce, o bebê predispõe de recursos naturais que 

favorecem sua interação com o adulto, como por exemplo, o choro, o agarramento, o sorriso. 

Tais recursos não apenas favorecem a interação, como também comunicam uma necessidade 

da  criança, um fator extremamente importante que garante a sobrevivência deste indivíduo. 

Diante disto, o comportamento de apego é complementado por outro comportamento que 

geralmente é manifestado pelos pais da criança e/ou um adulto: o comportamento de cuidar. A 

criança, diante das situações interpretadas como ameaçadoras, busca uma figura de apego, 

necessitando de cuidados, e esta figura de apego responde à necessidade da criança, cuidando 

desta. (BOWLBY, 1973 [2004b]) A partir deste cuidado é que os vínculos entre pais e filhos 

vão se estabelecendo e se intensificando (BERTHOUD, 2000), de acordo com a qualidade das 

interações ocorridas entre estes.  

A partir da interação com seus cuidadores e do seu desenvolvimento, a criança 

consegue selecionar sua figura de apego, a partir da segunda metade do primeiro ano de vida, 

visto que possui capacidade cognitiva suficiente para memorizar e identificar esta figura em 

determinadas situações. A partir desta fase do desenvolvimento, a criança consegue organizar 

seus recursos naturais com o fim de obter aproximação da sua figura de apego quando 

considerar necessário e, à medida que sua capacidade cognitiva, juntamente com sua 

capacidade motora, se desenvolve, conseguindo explorar o meio à sua volta cada vez mais, o 

comportamento de apego da criança vai se aprimorando e a aproximação de sua figura de 
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apego é mantida principalmente pela  criança, mais do que pela sua figura materna, visto que 

já é possível para a criança ir em busca do seu cuidador.  (BOWLBY, 1989, 1969 [2002]).  

Quando a criança se sente ameaçada ou com medo, ou então percebe que não pode 

alcançar facilmente sua figura de apego, utiliza diversos comportamentos com o objetivo de 

restabelecer a proximidade de seu cuidador, ativando, assim, o sistema de apego. Uma vez 

que a proximidade foi alcançada, a criança altera seus comportamentos de manter a 

proximidade, e então o apego é desativado, podendo outros sistemas comportamentais ser 

utilizados, como, por exemplo, o de exploração ou alimentação. Assim, o sistema 

comportamental de apego é um processo homeostático que regula comportamentos de busca e 

manutenção de contato com indivíduos específicos, proporcionando assim, a segurança física 

e/ou psicológica necessária (BERMAN e SPERLING, 1994). 

A partir das experiências que a criança vai obtendo com suas figuras de apego, ela 

constrói modelos funcionais do mundo e de si, os quais irão fazer parte de sua personalidade 

(HAZAN e SHAVER, 1987), servindo de referência para perceber eventos, planejar ações e 

fazer conjecturas acerca do futuro. Tais modelos foram denominados por Bowlby (1989, 1969 

[2002], 1973 [2004a]) de Modelos Operativos Internos, fazendo referência ao processo de 

internalização das primeiras experiências da criança, a partir das quais operam (funcionam) no 

cotidiano do indivíduo como referências.    

Inicialmente, a criança constrói um modelo operativo de quem são suas figuras de 

apego, principalmente no que se refere à disponibilidade, responsividade e confiabilidade 

nesta, podendo a criança ter ou não, ou seja, como esta figura de apego responde quando é 

solicitada e o quão se coloca disponível para oferecer segurança a ela. Juntamente a este 

modelo, a criança constrói um modelo operativo do eu, ou seja, como ela se percebe a partir 

dos cuidados que obteve de sua figura de apego, enquanto uma pessoa merecedora ou não de 

amor. (BOWLBY, 1973 [2004a]) 

Como esses dois modelos operativos se desenvolvem conjuntamente,  

“uma criança desprezada tende não apenas a sentir-se não querida pelos 

pais como, ainda, a crer que é essencialmente (ou seja, por todos) indesejada. 

Reciprocamente, uma criança muito amada pode crescer confiando em que todas as 

pessoas a acharão digna de afeição.” (idem, p.255) 

Segundo o mesmo autor (1969 [2002]), para que esses modelos ofereçam utilidade na 

vida do indivíduo e garantam sua sobrevivência, é necessário que sejam atualizados à medida 

que a pessoa vivencia situações diferentes, pois é necessário ter respostas adaptativas e 

criativas em cada ocasião específica. Desta forma, os modelos operativos internos vão se 
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ajustando de forma gradual, em sintonia com as experiências vividas ao longo da vida, como, 

por exemplo, mudanças naturais do ciclo vital (casamento, filhos, aposentadoria) e também 

outras mudanças não normativas (morte de uma pessoa amada, perda de uma parte do próprio 

corpo). Pode-se afirmar que são situações que modificam as concepções que o indivíduo 

construiu acerca de si e do outro, pois, a partir de uma mudança na vida, é saudável que a 

pessoa interprete, planeje e atue no mundo de uma maneira diferente.  

O que se depreende na Teoria do Apego, por meio da observação do vínculo entre 

mães - figuras maternas - e bebês, é que a maneira com que o bebê é cuidado, amado, pode ter 

um impacto profundo na percepção que a criança terá de si e do mundo (PARKES, 2009). Por 

meio de observações de bebês criados no seio familiar e com uma figura materna estável, foi 

possível identificar alguns estilos de apego que a criança desenvolve por volta do primeiro 

ano de vida e que influenciam os modelos operativos internos construídos pelo indivíduo. 

Tais estilos de apego foram identificados por Ainsworth e colaboradores (AINSWORTH et 

al, 1978) por meio do TSE e estão diretamente relacionados a um estilo de cuidado. 

Nesse teste é possível observar o comportamento das mães e dos bebês em um 

ambiente desconhecido (laboratório com brinquedos) para ambos, durante três momentos 

distintos: antes, durante e após uma separação breve da dupla mãe-bebê, com a presença de 

uma pessoa estranha em alguns momentos do teste. A partir dessas observações foi possível 

identificar os seguintes padrões de apego: 

1) Apego seguro – a criança confia em sua figura de apego e, por isso, consegue 

explorar o ambiente à sua volta; na ausência da sua mãe, ela apresenta sinais de angústia e, no 

seu retorno, de procura. Depois de um tempo, ela volta a explorar o ambiente. 

2) Apego Inseguro que subdivide-se em dois: Inseguro Ansioso-Ambivalente ou 

Ansioso-Resistente e Inseguro Evitativo – No primeiro, a criança explora pouco o ambiente à 

sua volta, pois se atém à sua figura de apego, por não saber se esta estará disponível caso 

precise. Assim, esse estilo foi caracterizado por um elevado nível de sofrimento durante a 

separação de sua mãe e uma incapacidade da criança de ser confortada no reencontro desta; 

no segundo, a criança não confia em sua figura de apego, pois acredita que ao procurá-la será 

rejeitada. Então, a criança explora o ambiente à sua volta, demonstrando auto-suficiência 

emocional e, como o próprio nome sugere, evita sua figura de apego como mecanismo de 

defesa, pois, a evitando, evita também a rejeição. Durante a separação, foi identificada 

agitação na criança, e no reencontro com sua figura de apego, uma falta de reconhecimento ou 

rejeição. 
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Parkes (2009) cita a inclusão de um terceiro padrão de apego inseguro, desenvolvido 

em pesquisas posteriores por Main (1984, 1990) denominado de Apego Desorganizado. Neste 

padrão de apego as crianças manifestam comportamentos desorganizados e contraditórios, 

como, por exemplo, “congelarem” de tão imóveis no retorno das mães, comportamentos 

estereotipados que, aparentemente, não demonstram ter um fim específico. Este estilo de 

apego pode ser observado em crianças que vivem em situações de riscos, como por exemplo, 

abuso parental, alcoolismo, abuso de drogas, como também situações em que a figura materna 

sofreu uma perda significativa ou outro tipo de trauma imediatamente antes ou após o 

nascimento do bebê, reagindo com uma depressão severa, o que as tornam menos sensíveis e 

responsivas às necessidades do bebê.  Na TSE, as crianças com esse estilo de apego 

mostraram elementos tanto do comportamento ansioso/ambivalente quanto do apego 

evitativo.         

Isto posto, a autora deste estudo sumarizou os estilos de apego e seus desdobramentos, 

que se apresentam na tabela 3.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

Tabela 3 – Relação entre Estilo de Apego, Cuidado Parental e Modelos Operativos Internos 

Estilo de 
Apego 

Cuidado Parental Modelo 
Operativo da 

figura de Apego  

Modelo 
Operativo do eu 

Modelo 
Operativo de 
mundo e dos 
outros 

 
 
 
 
 
 
Apego 
seguro 

 

Pais responsivamente 

sensíveis às 

necessidades da 

criança, disponíveis 

afetivamente quando 

solicitados, 

consistentes nos seus 

cuidados, age de 

acordo com a 

demanda da criança, 

oferecendo segurança 

quando preciso e 

estimulando 

autonomia da mesma. 

 

 

Eu posso confiar na 

minha figura de 

apego, pois ela 

estará disponível 

quando eu precisar.  

Eu me sinto seguro 

para explorar o 

mundo à minha 

volta, pois caso 

precise de ajuda ela 

irá me acolher. 

 

Sou uma pessoa 

merecedora de 

amor e de afeto. Em 

qualquer situação 

que eu precise de 

auxílio, eu 

conseguirei obter. 

Me sinto segura 

para explorar o 

mundo à minha 

volta, pois confio 

nos meus recursos e 

na disponibilidade 

das pessoas. 

 

O mundo é 

confiável, assim 

como as 

pessoas. Eu 

posso contar 

com elas para o 

que for preciso, 

pois elas estarão 

disponíveis. 

 
Apego 
Inseguro 
Ansioso e 
Resistente 

 

Pais ansiosos que, em 

alguns momentos, 

foram disponíveis e 

sensíveis às 

necessidades da 

 

Eu não sei se posso 

confiar na minha 

figura de apego, 

pois às vezes ela 

está disponível para 

 

Não tenho muita 

auto-confiança. O 

humor e 

comportamento das 

pessoas têm a ver 

 

O mundo é 

inseguro, assim 

como as 

pessoas. Não sei 

se posso confiar 
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criança, mas em 

outros não o foram. 

Podem utilizar 

ameaças de abandono 

como forma de 

controle. 

 

mim e outras não. É 

melhor, então, eu 

não me afastar dela, 

para que eu garanta 

minha segurança. 

 

comigo, com algo 

que eu fiz ou que 

deveria fazer. 

nelas, se serei 

aceito ou 

rejeitado. 

 
Apego 
Inseguro 
Evitativo 

 

Pais que não 

correspondem aos 

sinais de necessidade 

quando a criança os 

indica, não 

expressando 

sentimentos e não 

tolerando 

proximidade. Desta 

forma, não oferecem 

segurança e proteção 

à criança, 

estimulando-as a 

inibirem seus 

comportamentos de 

apego. 

 

 

Eu não posso 

confiar na minha 

figura de apego, 

pois ela nunca está 

disponível para 

mim. A presença ou 

ausência dela são 

“indiferentes”, pois 

caso eu a busque, 

serei rejeitado. Se 

preciso de 

segurança, devo 

contar apenas 

comigo. 

 

Eu sou auto-

suficiente, pois não 

preciso do amor e 

afeto das outras 

pessoas. Eu me 

basto.  

 

O mundo não é 

seguro, eu não 

confio nas 

pessoas e não 

preciso delas. É 

mais seguro 

contar apenas 

comigo mesmo. 

 

 

 
 
 
 
Apego 
Inseguro 
Desorga-
nizado 
 
 
 
 

 

Pais imprevisíveis, 

incapazes de fornecer 

cuidados parentais 

consistentes à 

criança. Podem ter 

algum 

comprometimento 

psíquico (depressão, 

transtorno bipolar), 

podem ser abusadores 

da criança, usuários 

de álcool ou drogas. 

Podem ter sofrido 

estresses traumáticos 

severos antes ou logo 

depois do nascimento 

do filho e reagido 

com sentimentos de 

impotência e 

desespero.  

Dessa forma, a 

disponibilidade e 

sensibilidade às 

necessidades da 

criança inexistem e o 

que deveria ser uma 

fonte de segurança 

para o bebê torna-se 

uma fonte de alarme. 

  

 

Não confio na 

minha figura de 

apego. Tenho medo 

dela e me sinto 

constantemente 

ameaçada, pois não 

exerço nenhum 

controle sobre ela.  

 

Não confio em 

mim. Eu me sinto 

impotente e 

desesperançosa 

para provocar 

alguma resposta em 

meus pais e nas 

pessoas.  

 

 

 

 

 

O mundo é 

inseguro e não 

confio nas 

pessoas. Elas 

podem ser 

hostis ou 

indiferentes. Por 

isso, não confio 

nelas, não busco 

ajuda delas 

quando preciso, 

prefiro passar 

despercebido.  
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Como apresentado na Tabela 3, no estilo de apego seguro têm-se aqueles pais 

responsivamente sensíveis às necessidades da criança, disponíveis afetivamente quando 

solicitados, estimulando a autonomia da criança. Esta, por sua vez, confia na sua figura de 

apego e, por isso, consegue explorar o ambiente à sua volta, confiando em suas habilidades e 

capacidades para isso. Como afirmaram Berman e Sperling (1994), crianças com esse estilo 

de apego são mais propensas a interagir bem, explorar o ambiente e mostrar resiliência 

emocional. 

 No estilo de apego inseguro ambivalente/resistente, têm-se aqueles pais ansiosos, às 

vezes controladores, que não incentivam a autonomia da criança e que, em alguns momentos, 

estiveram disponíveis e sensíveis às necessidades das crianças e em outros momentos não 

estiveram. Como afirmou Parkes (2009), a criança aprende que o mundo é um lugar perigoso 

e, por isso, não sobreviverá a menos que esteja muito próxima de seus cuidadores. Segundo 

Berman e Sperling (1994), a criança explora pouco o ambiente à sua volta, tende a ser 

agarrada com medo do ambiente e emocionalmente instável. Assim, segundo Hazan e Shaver 

(1987): 

As mães que são lentas ou inconsistentes em responder ao choro de seus 

filhos ou que regularmente intrometem-se ou interferem nas atividades desejadas de 

seu bebê (às vezes para forçar a afeição da criança em um determinado momento) 

produzem crianças que choram mais do que o habitual, exploram menos que o 

habitual (mesmo na presença da mãe), misturam-se os comportamentos de apego 

com expressões evidentes de raiva e, geralmente, parecem ansiosos. (p. 512, 

tradução nossa) 

 No estilo de apego inseguro evitativo têm-se aqueles pais que não são responsivos às 

necessidades das crianças, não se colocam disponíveis quando solicitados, muitas vezes são 

intolerantes à proximidade e, por isso, punem a criança quando esta tenta, de alguma forma, 

obter atenção ou buscar proximidade destes. Assim, diante de tais cuidadores, Parkes (2009) 

afirma que as crianças aprendem a inibir os comportamentos de busca, o que não significa que 

o desejo de estar próximo desapareça, “mas simplesmente que a criança descobre ser mais 

seguro manter a distância.” (p. 108) Segundo Berman e Sperling (1994), as crianças com esse 

estilo de apego tendem a ser mais ansiosas e com medo em casa, com raiva e, na escola, 

buscam constantemente obter atenção das pessoas. 

Por fim, têm-se o estilo de apego desorganizado que diz respeito a situações de fatores 

de risco para o desenvolvimento da criança. Segundo Parkes (2009), nesse estilo de apego, os 

pais são incapazes de fornecer cuidados parentais à criança, seja por um problema 

psiquiátrico, abuso de álcool ou drogas, pela vivência de um trauma severo antes ou logo 
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depois que a criança nasceu e, até mesmo, ser abusador da criança. Assim, “o que deveria ser 

fonte de segurança para o bebê, torna-se uma fonte de alarme.” (p.25) Desta forma, a criança 

não consegue exercer nenhum tipo de controle sobre o comportamento de seus cuidadores, 

visto que estes são imprevisíveis, o que suscita sentimentos de impotência e desesperança. O 

indivíduo com estilo de apego desorganizado não confia em si e nem no outro, por isso tende 

a não buscar ajuda quando precisa e também pode comportar-se de maneira a passar 

despercebida pelos outros. 

Finalizando, pode-se perceber que as experiências iniciais da criança com seus 

cuidadores são extremamente importantes para a construção da visão de mundo e de self, os 

quais irão influenciar nas relações futuras, mesmo fora da família. O estilo de apego da 

criança está intrinsecamente relacionado ao estilo parental que lhe foi oferecido e, desta 

forma, a partir da maneira com que a criança foi cuidada e que os sentimentos dos pais 

referentes a esse cuidado foram apresentados à criança, ela constrói uma imagem acerca de si 

e dos outros, uma base para interpretar como é o mundo e como são as pessoas. Dessa forma, 

segundo Berman e Sperling (1994), o comportamento das crianças na escola, em casa e em 

situações sociais pode ser previsto pelo seu estilo de apego, bem como as características dos 

pais e o estilo de apego parental.  

 

4.1 APEGO ADULTO 

 

Apesar de o comportamento de apego ter sido observado e estudado de forma 

profunda na relação dos bebês com seus cuidadores, também é possível observar este 

comportamento em outras etapas do ciclo vital do indivíduo. Em qualquer momento da vida 

(seja durante a infância, adolescência ou vida adulta), o ser humano vivencia situações de 

ameaça física e/ou psicológica, necessitando de cuidado, segurança, proteção, amor. Assim, o 

comportamento de apego ativado por um indivíduo adulto não deve ser considerado como um 

comportamento de regressão, pois, como afirmou Bowlby (2002), seria “menosprezar o papel 

fundamental que ele desempenha na vida do homem, do berço à sepultura.” (p.257) 

Segundo Feeney e Noller (1996), as funções do comportamento de apego da criança, 

como manter proximidade da sua figura de apego, o protesto pela separação desta, a utilização 

da figura de apego enquanto uma base segura para comportamentos de exploração e senso de 

segurança, também se aplicam ao comportamento de apego adulto. Alguns estudos apoiam 

este ponto de vista e auxiliam no esclarecimento dos processos envolvidos no 
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desenvolvimento do apego adulto e contribuem com a ideia de que o estilo de apego 

influencia nas respostas do indivíduo a situações de estresse, ou seja, aos aspectos 

ameaçadores do ambiente físico e social, à separação de parceiros românticos, como também 

a sintomas físicos. 

Berman e Sperling (1994) definiram o apego adulto enquanto “a tendência estável de 

um indivíduo em fazer esforços consideráveis para buscar e manter a proximidade e contato 

com um ou alguns indivíduos específicos que fornecem o potencial subjetivo para uma 

segurança física e/ou psicológica.” (p.8, tradução nossa) Esta definição não se diferencia da 

que Bowlby (1989; 1969 [2002]; 1973 [2004a]; 1973 [2004b]; 2006) desenvolveu sobre o 

comportamento de apego de bebês com seus cuidadores, significando que, da mesma maneira 

que crianças, adultos ativam o sistema de comportamento de apego em situações 

ameaçadoras. 

Mikulincer e Shaver (2007) afirmam que diversas situações podem ser interpretadas 

pelo indivíduo como ameaças físicas e psicológicas, como, por exemplo, a notícia de um 

diagnóstico médico assustador, a impressão de que um dos cônjuges parece fortemente atraído 

por outra pessoa, como também pensamentos perturbadores (por exemplo, o pensamento 

sobre a  mortalidade), imagens, fantasias ou sonhos/pesadelos. Cada situação desta é um 

exemplo de ameaça que, quando interpretada como tal pelo indivíduo, ativam o sistema 

comportamental de apego. 

Desta forma, o adulto se comporta de maneira a buscar ou manter proximidade da sua 

figura de apego que, na vida adulta, se caracterizam para além dos cuidadores. Para Berman e 

Sperling (1994), as relações de apego na vida adulta podem ser identificadas naquelas entre 

um adulto e seu pai, seu filho, amigos íntimos, como também com parceiros amorosos. 

Assim, pais, filhos, cônjuges, amigos muito próximos podem oferecer segurança ao indivíduo, 

servindo como uma base segura. Como também, segundo Mikulincer e Shaver (2007), podem 

existir casos em que as necessidades de apego são satisfeitas por meio da imaginação do 

indivíduo, quando este consegue sentir-se consolado ou protegido por um ídolo, um ente 

querido já falecido ou por Deus.   

Fraley e Shaver (2000) afirmam que muitos pesquisadores, como Rubenstein e Shaver 

(1982), Shaver e Hazan (1987) e Weiss (1973), começaram a utilizar as ideias de Bowlby para 

compreender a natureza e etiologia da solidão e do amor romântico adulto. Estes autores 

observaram que muitos adultos solitários relataram ter tido relações conturbadas com os pais 

na infância e relações distantes com parceiros românticos, o que sugere a influência da 

história de apego na frequência e forma da solidão do adulto. 
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Isso decorre de: 

“uma vez construídos, sugerem as evidências, os modelos dos pais e do self 

em interação tendem a persistir e, acredita-se, passam a operar em nível inconsciente 

[...] Isto quer dizer que o modelo de interação, por ter se tornado habitual, 

generalizado e bastante inconsciente, persiste num estado mais ou menos 

imutável, mesmo quando o indivíduo, na vida madura, lida com pessoas que o 

tratam de forma completamente diferente daquela adotada por seus pais, quando ele 

era criança.” (BOWLBY, 1989, p. 126, grifo nosso) 

Hazan e Shaver (1987) desenvolveram um pensamento acerca do amor romântico 

adulto, a partir da teoria do apego de Bowlby. Segundo estes autores, o amor romântico é um 

processo biológico, bem como social, projetado para facilitar o apego entre parceiros sexuais 

adultos. Dessa forma, o amor romântico é caracterizado enquanto um processo de apego (um 

processo de tornar-se apegado).  

Estes relacionamentos possuem características semelhantes às dinâmicas emocionais e 

comportamentais da criança, visto que são regidos pelo mesmo sistema biológico, segundo 

Fraley e Shaver (2000). Dessa forma, os adultos, geralmente, sentem-se mais seguros quando 

seu parceiro está próximo e acessível, sendo utilizado enquanto uma base segura para explorar 

o ambiente. Em situações em que se sente angustiado, enfermo ou ameaçado, o parceiro é 

utilizado enquanto uma fonte de segurança, conforto e proteção. Como também, da mesma 

maneira que as relações de apego da criança com seus cuidadores, as relações amorosas do 

adulto envolvem períodos de contato físico íntimo, fala de bebê e partilhas de descobertas e 

experiências (SHAVER et al, 1988 apud FRALEY e SHAVER, 2000). 

Apesar de existirem semelhanças fundamentais entre as relações de apego da criança e 

seus pais e o apego adulto, é possível identificar diferenças entre ambos. Uma delas, 

destacada por Berman e Sperling (1994) diz respeito ao sistema comportamental de cuidado. 

Estes autores sugerem que, no apego adulto, este sistema é um componente integral e 

consequência direta do sistema de apego. Diferente das relações de apego da criança com seus 

cuidadores, em que Bowlby (1973 [2004b]) sustenta a ideia de que o sistema de apego está 

separado do sistema de cuidado, visto que o primeiro diz respeito ao vínculo da criança com 

seu cuidador (busca e manutenção de proximidade) e o vínculo de seu cuidador para com a 

criança é caracterizado enquanto o ato de cuidar (satisfação das necessidades da criança). 

Especificamente no amor romântico, Hazan e Shaver (1987) afirmam que esta relação de 

apego é caracterizada enquanto uma via de mão dupla, em que ambos os parceiros buscam 

segurança e cuidado e também são capazes de fornecer segurança e cuidado entre si, o que 
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diferencia a ideia primária do apego da criança com seu cuidador, que visa à satisfação única 

das necessidades da criança.  

Um segundo aspecto também destacado por Hazan e Shaver (1987) diz respeito ao 

fato de o apego adulto, quase sempre, envolver atração sexual, existindo a inclusão de um 

outro sistema: o de acasalamento ou sistema reprodutivo. Os autores sugerem que, no amor 

romântico adulto, existe a integração destes três sistemas: o sistema de apego, o sistema de 

cuidado e acasalamento ou sistema reprodutivo.  

Dessa forma, como afirmou Ainsworth (1985, p. 9 apud Berman e Sperling, (1994, 

tradução nossa): “[...] o funcionamento dos relacionamentos adultos conjugais ou sexuais 

exigem reciprocidade e fácil intercâmbio entre os papéis de cuidado e de apego.” 

Na pesquisa que Hazan e Shaver (1987) desenvolveram, ficou evidente que cada 

indivíduo experimenta de maneira diferente o amor romântico devido às variações nas suas 

histórias de apego. Assim, pessoas com diferentes estilos de apego possuem crenças também 

diferentes a respeito do curso do amor romântico, da disponibilidade e confiabilidade no 

parceiro amoroso, bem como no seu próprio merecimento de amor do parceiro.  

Essas crenças podem ser parte de um ciclo (um ciclo vicioso, no caso das 

pessoas inseguras) em que a experiência afeta as crenças sobre si e os outros e essas 

crenças, por sua vez, afetam o comportamento e os resultados de relacionamentos. 

(Wachtel, 1977 apud Hazan e Shaver, 1987, p. 521, tradução nossa) 

   

Corroborando os estudos de Ainsworth (1978), esses autores identificaram que 

pessoas com estilos de apego seguro, em comparação com aquelas com estilos de apego 

inseguro, relataram experiências mais acolhedoras com seus pais. Relacionando esse estilo de 

apego com as relações amorosas, os autores identificaram que as pessoas com estilos de apego 

seguro caracterizaram as relações com seus amantes enquanto uma relação amigável, feliz e 

de confiança, enfatizando suas capacidades de aceitar e apoiar seu parceiro, apesar dos 

defeitos deste. Além disso, seus relacionamentos tendem a durar mais tempo.       

Pessoas com estilos de apego inseguro evitativo descreveram suas mães como frias e 

rejeitadoras e, em a relação aos seus parceiros amorosos, relataram medo da proximidade e 

intimidade, nunca tendo produzido uma dimensão positiva da experiência amorosa.  

Por sua vez, as pessoas com estilos de apego inseguro ansioso/ambivalente 

consideraram seus pais como injustos e, nas relações amorosas, se colocaram preocupadas 

com o amor do parceiro ou medo da perda deste. Relataram sentimento de incompreensão e 

desvalorização, descrevendo suas relações com os parceiros como marcadas por ciúme, 

experimentando o amor como algo que envolve obsessão e desejo de reciprocidade e união, 
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encontrando outras pessoas menos dispostas e capazes do que elas s de se empenharem num 

relacionamento. 

Esta diferenciação do amor românico adulto nos três estilos de apego pode ser 

visualizada na Tabela 4, sendo compreendida a partir da história de apego do indivíduo e os 

modelos mentais construídos. 

 

___________________________________________________________________________ 

Tabela 4 - Diferenças do Estilo de Apego nas Medidas da História de Apego, Modelos Mentais e Experiências 

amorosas.  

(Fonte: FEENEY e NOLLER, 1996, p. 31; SANTOS, 2000, p.43 ) 

 

Medida Seguro Evitador Ansioso 

 

História de Apego 

 

Relacionamentos 

calorosos com 

ambos os pais e 

entre eles 

 

 

Mães percebidas 

como frias e 

rejeitadoras 

 

Pais percebidos 

como injustos 

 

 

 

Modelos Mentais 

 

Fácil de conhecer; 

poucas dúvidas a 

respeito de si; os 

outros vistos como 

bem intencionados; 

o amor conjugal é 

duradouro 

 

 

O amor conjugal 

raramente dura; 

perde a intensidade 

 

Dúvidas sobre si; 

mas entendido 

pelos outros; fácil 

de se apaixonar, 

mas raramente ama; 

os outros não 

desejam 

compromisso 

 

 

 

Experiências 

amorosas 

 

Felicidade; 

amizade; confiança 

 

Medo da 

intimidade; 

dificuldade em 

aceitar o parceiro 

 

Obsessão e ciúmes; 

desejo de união e 

reciprocidade; forte 

atração sexual; 

extremos 

emocionais 

 

Pode-se perceber a continuidade dos estilos de apego da criança na relação com os 

parceiros amorosos. As pessoas, segundo Fraley e Shaver (2000), ao construírem novos 

relacionamentos, dependem, em parte, das expectativas anteriores sobre como os outros 

tendem a se comportar e se sentir em relação a elas e utilizam esses modelos para interpretar 

as metas ou intenções dos seus parceiros. 

Hazan e Shaver (1987) chamam atenção para o fato de ser útil avaliar ambos os 

parceiros no relacionamento, pois é necessário avaliar não apenas detalhes sobre a qualidade 



T e o r i a  d o  A p e g o  | 61 

 

dos relacionamentos, mas também características observáveis da interação do casal, 

ressaltando a complexidade dos relacionamentos. Dessa forma, é possível identificar que uma 

pessoa segura, ao tentar construir um relacionamento com uma pessoa com estilo de apego 

ansioso-ambivalente seja forçada a sentir-se e agir de maneira esquiva. Ou é possível que uma 

pessoa com estilo de apego evitativo cause em seu parceiro com estilo de apego seguro 

sentimentos e ações de uma pessoa com estilo de apego ansioso-ambivalente, e assim 

sucessivamente. Estes tipos de interações merecem ser estudadas separadamente. 

Bartholomew e Horowitz (1991) sugeriram que o modelo de self e o modelo do eu, 

conceituados por Bowlby, podem ser combinados para descrever as formas prototípicas de 

apego adulto. Dessa forma, quatro combinações foram conceituadas pelos autores, a partir da 

dicotomização da imagem abstrata de self que a pessoa construiu em positiva ou negativa (o 

eu como digno de apoio e amor, ou não) e da imagem abstrata do outro também dicotomizada 

em positiva ou negativa (as pessoas são confiáveis e disponíveis, ou não).  

Essas combinações resultaram nos seguintes estilos de apego adulto:  

1) Apego seguro: possui uma imagem positiva acerca de si e dos outros, sendo 

caracterizado como uma valorização das amizades, a capacidade de manter relações estreitas 

sem perder a autonomia pessoal, possuindo o senso de que as outras pessoas são receptivas e 

confiáveis;  

2) Apego preocupado: diz respeito à combinação do modelo de self negativo e um 

modelo dos outros positivo, tendo como característica a desvalorização pessoal, levando tais 

indivíduos a lutar pela aceitação das outras pessoas. Esse estilo é caracterizado por um 

envolvimento excessivo em relacionamentos íntimos, dependência da aceitação de outras 

pessoas para uma sensação de bem-estar pessoal e uma tendência em idealizar as outras 

pessoas. Este padrão corresponde conceitualmente ao grupo de pessoas com estilo de apego 

inseguro ansioso/ambivalente, descrito por Hazan e Shaver (1987);  

3) Apego Temeroso: há uma combinação do modelo de self negativo e modelo dos 

outros também negativo, havendo sentimento de desmerecimento/desvalorização pessoal e 

uma expectativa de que os outros não são confiáveis. Dessa forma, evitam envolvimento com 

outras pessoas, fuga de relacionamentos íntimos como uma maneira de se proteger da rejeição 

de outras pessoas. Embora não explicitamente discutido em trabalhos anteriores, este estilo de 

apego adulto pode corresponder, em parte, ao estilo de apego evitativo/esquiva descrito por 

Hazan e Shaver (1987);  

4) Apego rejeitador: existe uma combinação de modelo de self positivo e um modelo 

dos outros negativos, indicando sentimento de merecimento de amor combinado com não 
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confiança nas outras pessoas. Essas pessoas se protegem contra a decepção, evitando relações 

estreitas, minimizando a importância de relacionamentos íntimos e mantêm um senso de 

independência e invulnerabilidade.  

Finalizando, fica evidente que tanto o modelo de self quanto o modelo dos outros são 

dimensões importantes na orientação de relacionamentos de um adulto e ambas dimensões 

podem variar de maneira independente, como ocorre em cada estilo de apego identificado. 

Também Bartholomew e Horowitz (1991) afirmam que os quatro estilos de apego estão 

significativamente relacionados às representações das experiências na infância e, dessa forma, 

também são aplicáveis às representações das relações familiares. 

 

 “A nossa existência está inextricavelmente entrelaçada com a dos 

outros. Todo viver verdadeiro é encontro. (BUBER apud RYCHNER, 

1995)  

 

Mas, para todo encontro, também há um desencontro. 
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5. PERDAS E LUTO  

“Há muitos fatores que interferem nas respostas 

à perda, tais como a forma da morte, a 

oportunidade, o conhecimento prévio e a 

preparação para a perda, mas o fator-chave 

parecem ser as relações, as interações que existiram 

entre o sobrevivente e o morto.” (Pincus, p. 30) 

 

 

5.1 Perdas na Vida Adulta 

 

Após compreender a dimensão que a formação de um vínculo possui na vida de um 

indivíduo, é possível abarcar as dimensões sobre o rompimento deste vínculo e o sofrimento 

que emerge após sua ruptura.  

Da mesma maneira que o indivíduo não se vincula a qualquer pessoa, tampouco sofre 

pela perda de qualquer um, mas apenas por aquelas pessoas significativas na sua vida. Como 

afirmou Parkes (2009), amor e perda são dois lados de uma mesma moeda, pois não há como 

amar alguém sem correr o risco de perdê-lo. Assim, pode-se até dizer que a dor sentida 

quando a perda significativa de alguém ocorre é a mais pura testemunha do amor que existiu 

por ela. Afinal, “amor é o laço psicológico que vincula uma pessoa a outra por um longo 

período. Uma vez estabelecido, esse vínculo dificilmente poderá ser afrouxado, e alguns 

estudiosos afirmam mesmo que nunca poderá ser totalmente rompido.” (PARKES, idem, p. 

12) 

Perder alguém amado é como perder um pedaço de si. Um pedaço tão precioso que 

torna sofrido o processo de aprender a (con)viver com sua ausência. Perde-se a presença, o 

afeto, a convivência e o que mais existia na relação, deixando espaço para um imenso vazio 

que nada poderá substituir. Assim, por si só, a morte de uma pessoa amada é caracterizada 

como um evento estressante na vida do sobrevivente, pois trata-se do rompimento de um 

vínculo significativo que sustentava pressupostos do próprio sobrevivente acerca da sua visão 

de mundo, das outras pessoas e sobre si mesmo. Após este rompimento, é necessário adaptar-

se à uma nova realidade, é necessário haver mudanças no modelo operativo interno do 

indivíduo, o que implica vivenciar um processo de transição da identidade, de rotina e hábitos 

que se tinha e que agora precisa ser modificado por não envolver mais a presença física do 
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falecido. Desta forma, o indivíduo se depara com transições importantes que podem ser 

potencialmente estressantes para o indivíduo que sobreviveu.   

Quando se fala de luto, fala-se de uma experiência de perda, fala-se de um processo de 

adaptação a uma realidade que foi modificada. Desta forma, luto não é uma experiência que 

diz respeito apenas à morte de uma pessoa amada, mas a perda de algo significativo: uma 

pessoa que foi diagnosticada com uma doença que ameaça a sua vida pode vivenciar o 

processo de luto pela perda da sua saúde e risco iminente de morte; um casal que descobre ser 

infértil vivencia o luto pela perda da sua capacidade de reproduzir; uma mãe e/ou pai que 

descobre estar esperando um filho com alguma deficiência (luto pela perda do filho 

esperado/idealizado); a perda de um emprego que o indivíduo se dedicou em grande parte da 

sua vida; um casamento duradouro que chegou ao fim, e muitas outras situações que 

confrontam o indivíduo à ruptura de uma realidade. 

Para Parkes (2009), os componentes essenciais do luto são a experiência da perda e 

uma reação de anseio intenso pelo objeto perdido (ansiedade de separação) e sua reação inclui 

outros elementos que não só o sentimento de pesar, como por exemplo, ameaças à segurança, 

mudanças importantes na vida (perdas secundárias), mudanças importantes na família, 

podendo estar associados à lembranças de eventos aterrorizantes, culpa pela morte, vergonha 

e/ou culpa por sua negligência ou cumplicidade. “ [...] Resistência à mudança – acredito ser a 

base do luto: a relutância em abrir mão de posses, pessoas, status, expectativas.” (PARKES, 

1998, p.28) 

O processo de luto diz respeito à um fenômeno complexo, vivenciado de maneira 

pública e privada. Pública, pois o indivíduo faz parte de um contexto sociocultural que espera 

uma resposta “adequada” do indivíduo diante de uma perda significativa. Privada, pois cada 

indivíduo vive de maneira única a dor e o sofrimento de perder uma pessoa amada. Segundo 

Parkes (1998), a dificuldade em expressar tal sofrimento pode, por exemplo, refletir um estilo 

familiar, que tem suas “regras” s sobre como reagir à uma perda significativa. Bowlby (2004), 

a partir de bibliografia antropológica, relata que, na maioria das sociedades, aceita-se que o 

enlutado sofra um choque pessoal e fique socialmente desorientado. Existem culturas que 

proíbem rigorosamente a expressão do sentimento de raiva contra o morto, enquanto que em 

outras é comum tal expressão, os rituais fúnebres em cada contexto sociocultural possui uma 

forma e sentido próprio de acontecer, como também é possível perceber que em cada cultura 

existem regras e rituais que servem para preservar a relação da pessoa falecida com os 

familiares sobreviventes, apesar da morte física. Tais rituais, segundo Imber-Black (1998), 

servem a muitas funções, como por exemplo, marcam a perda de um ente querido, ratificam a 
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vida vivida por este, como também facilitam a expressão de sofrimento de forma consistente 

com os valores da cultura. Dessa forma, pode-se perceber a influência sociocultural nas 

reações diante de uma perda significativa (seja validando ou não a dor, o sofrimento do 

enlutado), como também na construção de significados para a perda. 

Trata-se de um processo dinâmico, sem tempo determinado e definitivo para ocorrer e, 

ainda, é uma experiência caracterizada por uma vivência individual, em que cada pessoa 

experimenta de maneira única e diferenciada.  

Segundo Bowlby (1973[2004b]), o processo de luto é considerado uma reação 

universal à perda de um ente querido, com características peculiares. A partir de suas 

observações sobre como as pessoas reagem à perda de um ente querido no curso de semanas e 

meses, percebeu que existem algumas semelhanças nas reações das pessoas e estas, por sua 

vez, geralmente atravessam fases sucessivas. Dessa forma, descreveu quatro fases, 

reconhecendo que não são bem delineadas e que a pessoa pode oscilar durante algum tempo 

entre elas. As fases são:  

 

1. Entorpecimento - Reação inicial à perda do ente querido que, geralmente, está 

associada à um choque inicial e uma incapacidade de aceitar a notícia da morte. Pode 

durar de algumas horas a uma semana e pode ser interrompida por explosões de 

aflição e/ou raiva extremamente intensas.    

2. Anseio e busca da figura perdida – O enlutado começa a assimilar a realidade da 

perda, o que pode gerar crises de desânimo intenso e espasmos de aflição e soluços 

lacrimosos. É possível identificar inquietação, insônia, preocupação com lembranças 

do falecido, sentimento de presença do falecido e uma acentuada tendência a 

interpretar sinais ou sons como indício de que ele voltou. Ao mesmo tempo em que o 

enlutado acredita que a morte ocorreu, com a dor e anseio que isto acarreta, alguns 

oscilam para a descrença deste fato, sendo acompanha da premência de buscar e 

recuperar a pessoa perdida.  

3. Desorganização e desespero – O indivíduo deixa de procurar a pessoa perdida, 

reconhecendo a imutabilidade da perda. Dessa forma, quando percebe que é necessário 

modificar velhos padrões de pensamento, sentimento e ações para que modele outros 

novos, o enlutado geralmente sente-se desesperado, pois percebe que nada poderá ser 

salvo, e consequentemente torna-se deprimido e apático.  

4. Reorganização, em maior ou menor grau - Se tudo correr bem, o indivíduo consegue 

alcançar uma nova identidade, tendo mais sentimentos positivos e menos 
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devastadores. O enlutado reconhece que é necessário adotar papéis aos quais não 

estava acostumado e adquirir novas habilidades.  

 

Dessa forma, segundo Bowlby (1973[2004b], com o tempo, o processo de luto pode 

seguir um curso que leva ao restabelecimento mais ou menos completo da função, ou seja, à 

renovação da capacidade de estabelecer e manter relações de amor. Nos casos em que este 

processo não tem um curso saudável, ocorrem complicações que dificultam o indivíduo a 

construir uma nova identidade e, assim, impossibilitando-o de construir novos padrões de 

interações.   

Existem críticas acerca desta visão do luto enquanto um fenômeno que ocorre em 

fases, devido ao fato de o luto ser um processo e não um estado. Assim, esta visão fásica 

acaba por classificar e enquadrar um processo tão complexo, provocando riscos de reduzir o 

fenômeno. No entanto, como afirmou Bromberg (2000), é importante considerar o luto de 

forma fásica para a avaliação de patologias durante este processo, necessitando de cautela 

para que afirmações definitivas e classificatórias não sejam realizadas, devido às diferenças 

individuais. 

Bowlby (1973 [2004b]), quando fez referência ao processo de luto, referiu-se a uma 

ampla variedade de processos psicológicos provocados pela perda de uma pessoa amada, 

inclusive as que levam a um resultado patológico.  

Segundo Stroebe et al (2008), os pesquisadores, geralmente, hesitam em descrever 

uma posição dicotômica entre luto normal e luto complicado, devido ao fato de o luto 

englobar reações inumeráveis, mudanças de duração e diferenças culturais. Para estes autores, 

o luto complicado não é uma síndrome única, mas está sujeita à variação cultural, e por vezes 

é difícil diferenciá-lo de distúrbios que podem estar relacionados (por exemplo, depressão, 

transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático) e, ainda, não existe um 

acordo entre os pesquisadores sobre um conjunto de critérios diagnósticos definitivos ou até 

mesmo se os critérios de diagnóstico são necessários e úteis para este fenômeno. 

Diante destas dificuldades, segundo Franco (2010), existem discussões acerca de uma 

possível inclusão do luto no DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

a ser publicado em 2013, o que tem gerado um grande debate entre pesquisadores e 

conhecedores do assunto devido ao risco de patologizar um fenômeno que é natural e 

necessário de ser vivido após uma perda significativa. A dificuldade de se definir o que é luto 

e, ainda, identificar critérios para sua complicação, agravam esses debates e o impasse de 

incluir ou não o luto no DSM V. 
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“Parte da dificuldade de colocar o luto entre as categorias de doenças [...] deriva do 

fato de ele ser um processo e não é um estado. Não é um conjunto de sintomas que 

tem início depois de uma perda e, depois, gradualmente se desvanece. Envolve uma 

sucessão de quadros clínicos que se mesclam e se substituem. (PARKES, 1998, 

p.23) 

Bowlby (1973 [2004b]) chamou atenção para o fato de que a maior parte dos estudos 

publicados ater-se mais às variantes patológicas do luto do que ao seu processo normal, com 

um foco muito grande nas enfermidades depressivas, mesmo quando os papéis da perda por 

falecimento e do luto são claramente reconhecidos. É importante ressaltar essa questão pois o 

luto, de fato, possui características semelhantes a um quadro clínico de depressão (presença de 

tristeza, falta de sentido na vida, alteração no sono, alteração na alimentação, entre outros 

sintomas), podendo até mesmo com ela ser confundido por profissionais que desconhecem o 

impacto de uma perda no funcionamento biopsicossocial do indivíduo. Luto não é depressão, 

mas a ocorrência de uma perda significativa pode intensificar ou, até mesmo, desencadear esta 

comorbidade, o que demonstra a linha tênue entre estes dois fenômenos e a cautela que o 

profissional de saúde deve ter para diferenciar e intervir de forma coerente (com medicação 

ou não). “Como os processos psicológicos envolvidos no luto, tanto sadio quanto patológico, 

são múltiplos e estão intimamente relacionados uns com os outros, os pontos controversos 

foram e, ainda são, numerosos.” (BOWLBY, 1973 [2004b], p.23)    

Existem indicadores que podem qualificar a vivência do luto enquanto um processo 

saudável ou não, como por exemplo, o fator tempo. Apesar de não ser possível determinar 

quanto tempo dura o luto, este fator permeia todo o processo do luto. É importante ressaltar 

que, por si só, o fator tempo também não o qualifica enquanto saudável ou não, pois é 

necessário avaliar como o luto está sendo vivido pelo enlutado em todas as suas dimensões: 

física, emocional, cognitiva, social e espiritual.  

“Não basta dizer que a perda de um objeto de amor causa pesar e deixar 

como está. O pesar do luto pode ser forte ou fraco, breve ou prolongado, imediato ou 

adiado” (PARKES, 1998, p. 145).  

Segundo Stroebe et al (2008), quando se fala de luto complicado é necessário 

identificar, no comportamento do enlutado, um desvio clinicamente significativo da norma, 

daquilo que é cultural, ou seja, que se poderia esperar de acordo com a extremidade do evento 

particular do luto em duas instâncias. A primeira, o curso de tempo ou a intensidade dos 

sintomas específicos ou gerais de tristeza e, segundo, o nível de prejuízo no funcionamento 

social ou ocupacional em outras áreas importantes de funcionamento do indivíduo. 
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Segundo Lobb et al (2010), o termo luto complicado descreve um padrão de adaptação 

à perda que envolve a presença de certos sintomas relacionados ao pesar que, ao longo do 

tempo, são vistos como para além do que é considerado adaptativo. Dentre estes sintomas 

pode-se identificar: a angústia de separação acentuada e crônica, tais como desejo e procura 

do falecido, solidão e preocupação com pensamentos acerca do falecido e sintomas de 

estresse traumático, tais como sentimentos de incredulidade, desconfiança, raiva, choque, e 

experimentando sintomas somáticos do falecido. 

Alguns subtipos de luto complicado têm sido identificados, como por exemplo, luto 

crônico ou luto prolongado. Este tipo de luto é caracterizado pela vivência prolongada e 

intensa das características presentes no luto normal, existindo a presença de longa duração dos 

sintomas, associados à dor intensa (STROEBE et al.,2008; PARKES, 1998; BOWLBY, 

1973[2004]). Em pesquisa realizada por Parkes (1998) foi identificado que pessoas que 

vivenciavam luto crônico sofriam intensa e profundamente após anos da perda, se mantinham 

ocupados com recordações da pessoa morta, se alterando com qualquer lembrança que 

trouxesse o morto à mente. Esta intensidade do luto atrapalhava na capacidade de trabalho de 

alguns enlutados, levando-os também ao isolamento social.   

Outro subtipo identificado é o luto adiado, inibido ou ausente, que ocorre quando o 

indivíduo apresenta pouco ou nenhum sinal de pesar no início do luto (STROEBE et al., 

2008; PARKES, 1998). Neste tipo de luto complicado, segundo Mazorra (2009), o desejo de 

recuperar e recriminar a figura perdida, bem como os sentimentos que os acompanham (raiva, 

saudade, medo do abandono) não são expressos pelo fato de existirem processos defensivos 

que os tornam inconscientes. Dessa forma:   

Esses sentimentos são cindidos e reprimidos e permanecem ativos na personalidade, 

influenciando o comportamento e os sentimentos de modo distorcido. O enlutado 

aparentemente se desliga do objeto cedo demais; no entanto, mantém-se fixado ao 

objeto perdido inconscientemente e não pode desligar-se (p. 34). 

Por mais que existam indicadores de fatores de risco para ocorrer o luto complicado, 

Parkes (1998) afirma que não há sintomas que sejam peculiares ao luto patológico, ainda que 

pareça razoável considerar expressões extremas de culpa, sintomas de identificação com o 

falecido e adiamento do início do luto como uma possibilidade de um curso de luto 

complicado. Segundo o mesmo autor, em situações que foram diagnosticados como de um 

processo de luto complicado é necessário recorrer a ajuda especializada, podendo tomar forma 

de psicoterapia, em que o paciente é encorajado a entrar em contato e a expor seu pesar. Em 

alguns casos pode ser necessário também acompanhamento psiquiátrico, principalmente se for 
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identificado risco de suicidio no enlutado. Ressalta, porém, que o auxílio a pessoas enlutadas 

não precisa ser especializado, pois é importante para o enlutado ter o apoio social, podendo 

ser encontrado em igrejas (caso o indivíduo frequente), o apoio da família, contato com 

pessoas que já vivenciaram uma perda significativa, entre outros, pois funcionam como 

fatores de proteção para uma vivência saudável do luto.  

Desta forma, é importante destacar o apoio social como um fator de proteção nesse 

processo (amigos, vizinhos, comunidade) e o apoio da família que, segundo Walsh (2005) 

citando Beavers & Hampson (1990), “as famílias são mais  capazes de enfrentar a adversidade 

quando os membros têm lealdade e fé inabaláveis um no outro, enraizadas num forte senso de 

confiança.” (p. 50) Quanto mais existir a comunicação aberta e o apoio mútuo entre os 

membros da família, maior a possibilidade de recuperação da famíla à adversidades e crises. 

Isto também é válido para as situações de perda que envolvem crianças, pois não é apenas a 

criança que é resiliente ou vulnerável, mas o quanto o sistema familiar influencia na 

adaptação da mesma à situação. 

 

5.2  Modelo do Processo Dual do Luto 

 

Contrapondo a visão do luto enquanto um fenômeno fásico e defendendo a posição de 

um processo dinâmico, Stroebe e Schut (1999; 2001) desenvolveram a Modelo do Processo 

Dual do Luto com o objetivo de compreender como as pessoas se adaptam/enfrentam a perda 

de uma pessoa significativa em sua vida.  

 Este modelo especifica a oscilação entre dois movimentos no processo de luto: a 

orientação para a perda e a orientação para restauração. Isto se deve ao fato de o indivíduo 

enlutado não apenas enfrentar a perda de uma pessoa amada, mas também precisar fazer 

ajustes importantes em sua vida devido as consequências secundárias da morte (STROEBE e 

SCHUT, 2001). Dessa forma, a orientação voltada para a perda diz respeito a 

comportamentos do enlutado relacionados a algum aspecto da experiência da perda em si, 

mais particularmente com relação à pessoa falecida, como por exemplo, as lembranças do 

enlutado referente à pessoa que morreu, à vivências com esta pessoa, chorar a morte, 

sentimento de saudade, olhar uma fotografia, entre outros. O segundo, por outro lado, refere-

se à uma concentração do enlutado ao ajustamento das mudanças substanciais que são 

conseqüências secundárias da perda do ente querido, como por exemplo, realizar tarefas que 

tinha se comprometido, ou realizar tarefas que antes o ente querido realizava, como também 

diz respeito ao desenvolvimento de uma nova identidade, como por exemplo, de casada para 
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viúva (STROEBE e SCHUT, 1999; 2001). Como acrescentou Parkes (2009, p.48), “é a luta 

para se reorientar em um mundo que parece ter perdido seu significado”. 

Apesar de os dois tipos de estressores estarem inter-relacionados, não se pode, 

simultaneamente, atender a ambos. Assim, o indivíduo enlutado pode, em certa medida, optar 

por ignorar ou se concentrar em um ou outro aspecto da perda e da mudança em sua vida. 

Dessa forma, esses autores introduzem a ideia de regulação no processo de luto, denominada 

por eles de oscilação. A oscilação é um processo dinâmico, fundamental para o enfrentamento 

adaptativo, em que existe a alternância entre o enfrentamento da orientação para a perda e 

enfrentamento da orientação para restauração, conforme ilustrado na figura 1.  

 

Figura 1 – Modelo do Processo Dual de Enfrentamento do Luto

(Fonte: STROEBE e SCHUT, 2001)
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O confronto da perda é, então, intercalado, por exemplo, com a evasão de memórias 

ou de atenção aos estressores adicionais, tais como: gerenciamento de tarefas domésticas 

adicionais ou lidar com as mudanças nas finanças. 

Assim, neste modelo, a vivência do luto é compreendida enquanto uma oscilação entre 

o enfrentamento da orientação para perda e enfrentamento da orientação para restauração. A 

partir deste movimento o indivíduo constrói significados acerca da sua perda e, assim, é 

possível ocorrer a elaboração do luto, sendo compreendido como um processo necessário e 

saudável.  
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A partir da Teoria do Apego e do Modelo do Processo Dual do Luto, é possível 

observar uma correlação entre estas duas, como afirmaram Mikulincer e Shaver (2008). Para 

eles, a orientação voltada para a perda é conceitualmente similar à hiperativação do sistema de 

apego (lembranças, desejo de estar perto do falecido, vivência da dor da perda, protesto pela 

perda), enquanto que a orientação voltada para restauração realiza funções semelhantes à 

desativação do sistema de apego, visto que contempla outros comportamentos que são 

contrários à uma busca ou manutenção de aproximação da figura perdida. Dizem eles: 

[...] A oscilação entre estas duas orientações proporciona uma 

reorganização gradual da vida e da mente, de tal modo que o falecido é integrado na 

identidade do enlutado e este expande as funções de outros relacionamentos, 

estabelece novas relações e encontra novos significados na vida. (2008, p. 96, 

tradução nossa) 

Assim, com afirmou Bowlby (1973[2004b]), em situação de perda por morte, os 

comportamentos de apego do enlutado não conseguirão trazer a pessoa amada de volta, então, 

os esforços pela preservação do laço perdido aos poucos vão abrandando, porém, não cessam: 

“Pelo contrário, as evidências mostram que, talvez a intervalos cada vez mais longos, o 

esforço para restabelecer o laço é renovado: o pesar e talvez a premência de buscar são 

novamente experimentados.” (idem, p.42) 

Pode-se perceber, então, que comportamentos de apego que são ativados pelo 

indivíduo quando a pessoa amada está viva também estão presentes após a morte deste ente 

querido (o choro, chamamento, procura), visto que trata-se de tentativas de recuperar a pessoa 

perdida mesmo sabendo que isto não é possível. Dessa forma, no processo de luto, o sistema 

de apego também é ativado em determinadas circunstâncias,  

seja em datas comemorativas, aniversário de morte do falecido entre outras situações, 

podendo, até mesmo, serem indicativos de patologia no que se refere a frequência e 

intensidade. 

Parkes (1998) complementa que a oscilação entre orientação para a perda e orientação 

para a restauração reflete um processo gradual de tomada de consciência sobre a realidade 

sofrida da perda, pois o enlutado luta contra tal realidade, mas a medida que continua a viver 

percebe que é impossível ter a pessoa amada de volta. Desta forma, mecanismos de defesas 

podem ser ativados neste processo, como recursos que protegem o enlutado à informações 

e/ou situações desorganizadoras referentes à perda. Mas o autor afirma: “Na maior parte do 

tempo, entretanto, as defesas são bloqueios parciais que se alternam ou coexistem com a 

consciência dolorosa.” (p. 97) 
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Dessa forma, neste modelo, o luto não saudável ou luto complicado é compreendido 

como a não oscilação entre estes dois aspectos do processo de luto, em que o indivíduo ou 

estaria totalmente focado na perda (luto crônico ou prolongado), sem conseguir ajustar-se a 

nova realidade ou estaria totalmente focado em atividades de restauração, sem entrar em 

contato com a perda (luto inibido ou adiado).  

Ainda na perspectiva do Modelo do Processo Dual do Luto, o luto pode ser visto como 

um processo dinâmico uma vez que, sendo a perda de um ente querido para sempre, o 

enlutado poderá em qualquer momento da vida revisitar esta perda e, de alguma forma, 

retomar algum aspecto do seu luto que não foi cuidado. A partir disso, pode-se questionar 

acerca da possibilidade de ocorrer o desligamento ou não com o ente falecido lembrando o 

que disse Bowlby (1973[2004b]): “a perda de uma pessoa amada dá origem não só ao desejo 

intenso de reunião, mas também à raiva por sua partida e em geral, mais tarde, a um certo 

grau de desapego.” (p.32) 

Uma discussão encontrada na literatura científica aborda os chamados vínculos 

contínuos com o falecido. Segundo Stroebe et al. (2010) e Packman et al. (2006), a 

perspectiva do modelo médico e tradicional da psicanálise defendeu a ideia de que o trabalho 

de luto diz respeito a uma necessidade do enlutado em abandonar seu vínculo com o falecido. 

O desengajamento emocional para com o falecido era visto como essencial para uma 

adaptação bem sucedida do luto. Klass, Silverman e Nickman (1996) desafiaram esta visão, 

defendendo a ideia de que existe um benefício para o enlutado continuar uma ligação com a 

pessoa falecida. Deesa forma, houve uma mudança na literatura científica do luto acerca desta 

concepção e, atualmente, existe a discussão sobre os enlutados permanecerem envolvidos e 

conectados com o falecido, apesar da separação física permanente, podendo este ser 

emocionalmente sustentado por meio de ligações contínuas com o falecido (PACKMAN, 

2006).  

Segundo Stroebe et al (2010), não ficam claras as funções adaptativas da manutenção 

deste vínculo, no enfrentamento do luto, como também sua relação com os resultados de uma 

adaptação mal sucedida. Como afirmou Field (2008), a discussão sobre este assunto promove 

uma maior conscientização entre os profissionais que trabalham com enlutados, sobre o valor 

da intervenção que estão para além de um foco exclusivo no desengajamento do vínculo com 

o falecido.  

Desta forma, o fato é que não existe uma regra que defina se é mais saudável ou não 

para o enlutado continuar ou abandonar o vínculo com o falecido, mas é importante analisar 

junto com o enlutado qual o significado que possui manter o vínculo com o falecido e avaliar 
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o que pode ser continuado e o que é necessário abandonar para poder ajustar-se de forma 

saudável à nova realidade que se apresenta (FIELD, 2008). A certeza que se tem com relação 

ao luto é que a natureza da relação com o falecido deve ser modificada e, assim, para 

continuar o vínculo com ele, é preciso existir a consciência de que a morte ocorreu, para que 

seja possível (re)significar esta relação.  

 

 

5.3. Diagnóstico de Câncer, Tecnologias Médicas Atuais e Processo de Luto 

 

Como sabido, o luto diz respeito a uma experiência de perda que não se atém apenas à 

morte de um ente querido, mas está relacionada a experiência de ruptura de uma realidade. 

Dessa forma, uma pessoa que recebe o diagnóstico de uma doença que ameaça sua vida e que 

não responde aos tratamentos que visam sua cura, também vivencia um processo de luto ao 

longo do tratamento, devido às mudanças que ocorrem neste período, às restrições e 

limitações que, geralmente, a doença proporciona (FRANCO, 2008). 

Segundo Fonseca (2004), o diagnóstico de uma doença crônica é considerado uma 

crise vital com a qual, geralmente, o paciente e seus familiares não estão preparados para 

lidar, visto que são muitas as mudanças físicas, psicológicas e sociais decorrentes da doença, 

existindo ainda incertezas quanto ao funcionamento futuro.  

A doença crônica exige novos modos de enfrentamento, mudanças na 

identidade do paciente e da família, que sofrem múltiplas perdas, períodos extensos 

de adaptação e interações frequentes da família com o sistema de saúde (2004, p. 

53).   

Segundo Rolland (2008), uma maneira de compreender a relação entre a doença 

crônica e a dinâmica familiar ou individual é por meio da tipologia da doença, ou seja, é 

necessário um esquema para conceitualizar as doenças crônicas e, assim, compreender o 

entrelaçamento entre o mundo psicossocial e biológico. Assim, é necessário compreender a 

doença com um curso, consequência e grau de incapacitação específica, que proporciona 

impactos no indivíduo doente e sua família. Estes aspectos serão abordados abaixo 

detalhadamente, segundo Rolland (idem) descreve, muito embora a autora deste estudo 

ressalte que cada variável faz parte de um contínuo.  
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Início 

 O início da doença pode ser caracterizado como agudo ou gradual. O primeiro diz 

respeito àquelas doenças com apresentação clínica súbita, como por exemplo, derrames e 

infartos do miocárdio, que exige da família uma mobilização rápida para intervir e administrar 

a crise. O segundo diz respeito a doenças como, artrite e Mal de Parkinson, que não são 

doenças súbitas e permitem um tempo maior para o indivíduo e a família se ajustarem às 

mudanças provocadas por estes.  

 

Curso 

 O curso das doenças crônicas assume essencialmente três formas gerais: progressiva, 

constante ou reincidente/episódica. 1) A doença progressiva se caracteriza enquanto uma 

doença que progride severamente, cuja incapacidade do indivíduo acometido aumenta de 

maneira gradual. Este tipo de doença, como, por exemplo, o câncer e doença de Alzheimer, 

exige da família e do paciente contínua adaptação, provocando tensão crescente nos 

cuidadores tanto pelos riscos de exaustão quanto pelas diversas tarefas que vão surgindo ao 

longo do tempo; 2) A doença de curso constante se caracteriza enquanto aquela que, após seu 

início, o curso biológico se estabiliza, como por exemplo, derrame e trauma que necessita de 

amputação. Desta forma, o indivíduo e sua família se defrontam com uma mudança que, de 

alguma forma, é estável e predizível durante um período de tempo; 3) Por fim, as doenças de 

curso reincidente ou episódica se caracterizam enquanto uma alternação de períodos estáveis 

de duração variada, com baixo nível ou ausência de sintomas, e períodos de exacerbação 

destes sintomas, como por exemplo, enxaquecas, asma e úlcera péptica. 

 

Consequências 

 

Segundo o autor, alguns aspectos críticos característicos da doença crônica como a 

extensão em que esta pode provocar a morte e o grau em que pode encurtar a vida de alguém 

possui profundo impacto psicossocial. Nos casos das doenças que ameaçam a vida, o 

indivíduo doente teme que não consiga realizar projetos de vida e que esteja sozinho no 

momento de sua morte. Os familiares temem o futuro, visto que serão sobreviventes sozinhos 

e oscilam entre o desejo de estar próximo do doente e, ao mesmo tempo, um impulso de 

afastar-se, emocionalmente, deste.  

Desta forma, existe uma tendência à tristeza e separação, antes da morte ocorrer, que 

permeiam a adaptação de todos envolvidos existindo, assim, a necessidade da realização do 
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Luto Antecipatório. A antecipação da perda devido a uma doença física pode ser tão 

perturbadora e dolorosa para as famílias quanto a morte efetiva de um de seus membros, 

podendo incluir ansiedade de separação, solidão existencial, tristeza, desapontamento, raiva, 

ressentimento, culpa, exaustão e desespero (ROLLAND, 1998). 

 

Incapacitação 

  

 A incapacitação pode resultar do prejuízo da cognição (por exemplo, doença de 

Alzheimer), sensação (por exemplo, cegueira), movimento (derrame com paralisia), produção 

de energia (doenças cardiovasculares e pulmonares), e desfiguramento (queimaduras) ou 

outras causas médicas de estigma social (AIDS). Cada tipo de incapacitação implicará em 

necessidades diferentes de ajustamento dentro de uma família, podendo  envolver 

redistribuição de papéis entre seus membros. Seu efeito em um determinado indivíduo ou 

família depende da interação do tipo de incapacitação com as exigências de papel pré-

enfermidade do membro doente, e da estrutura, flexibilidade e recursos que a família possui. 

 

Fases Temporais da Doença 

 

 Rolland (2008) descreve as fases da doença crônica em que é possível identificar as 

tarefas desenvolvimentais psicossociais que requerem forças, atitudes e mudanças familiares 

significativamente diferentes: 

 

1) Crise: inclui qualquer período sintomático antes do diagnóstico concreto, quando o 

indivíduo ou a família sente que alguma coisa está errada, mas a exata natureza e 

alcance do problema não estão claros. Esta fase inclui o período inicial de 

reajustamento e manejo, depois que o problema foi esclarecido por meio de um 

diagnóstico e de um plano inicial de tratamento. 

2) Crônica: Pode ser longa ou curta, mas é essencialmente o período de tempo entre o 

diagnóstico inicial, período de ajustamento e as questões de morte e doença terminal. 

3) Terminal: Fase em que a inevitabilidade da morte se torna aparente e domina a vida 

familiar. Ela abrange os períodos de luto e resolução da perda, existindo a 

predominância das questões envolvendo separação, morte, tristeza, elaboração do luto 

e retomada da vida depois da perda.      
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Pode-se perceber o quanto a doença crônica provoca repercussões diferenciadas na família 

e no indivíduo, gerando mudanças na rotina destes, o que necessita de uma nova maneira de 

funcionar, dos membros se relacionarem entre si, com as pessoas e o mundo em sua volta. A 

maneira que estes indivíduos se adaptam a nova realidade apresentada se entrelaça com o 

momento do ciclo vital que a família se encontra e dos recursos que possuem para 

enfrentarem a situação.  

O câncer é um exemplo de doença que proporciona diversas mudanças na vida do 

indivíduo e sua família. Está associado, geralmente, a dor, sofrimento, degradação e, muitas 

vezes, equivale a uma “sentença de morte”, o que proporciona um desgaste psicológico muito 

grande ao paciente e, também, à sua família (FONSECA, 2004). Diante do diagnóstico, existe 

a necessidade de reorganização da vida individual e familiar incluindo na nova rotina, visitas 

constantes à serviços de saúde, submissão a procedimentos invasivos e dolorosos pelo 

paciente. Aquele mundo que antes era conhecido deixa de o ser, provocando diversos 

sentimentos como medo, culpa, tristeza, raiva, demandando novos padrões de 

comportamentos relacionados a saúde e a vida.   

Segundo Veit e Carvalho (2008), o fato de o diagnóstico de câncer estar associado a 

ideia de morte inevitável acarretou, durante muito tempo, diversas consequências na 

comunicação da equipe-paciente-família, afastamento do paciente sobre o curso de sua 

doença, impossibilitando-o de participar das decisões importantes acerca do assunto. Com os 

avanços científicos no campo da oncologia, desde final do século XIX, a postura da equipe de 

saúde e de familiares acerca da doença e do paciente vem sendo modificada. Progressos na 

área da cirurgia possibilitaram a retirada de tumores, existindo a possibilidade de cura e a 

necessidade cada vez maior do diagnóstico precoce e intervenção rápida sobre a doença; o 

desenvolvimento dos tratamentos médicos com novos medicamentos, quimioterapias e 

radioterapias possibilitou o alcance de uma cura ou o aumento da sobrevida dos pacientes. 

Dessa forma, o câncer tornou-se uma doença crônica, deixando de ser uma sentença de morte, 

passando a existir cada vez mais pessoas curadas ou que convivem anos com a doença, 

controlando os sintomas. 

Para Bifulco (2010), todo diagnóstico de câncer é acompanhado de uma carga 

emocional muito grande para os pacientes e suas famílias e, também, de fantasias relacionadas 

ao tratamento e evolução da doença. Desta forma, se faz importante um cuidado 

multiprofissional para que o foco não seja apenas o tratar a doença, mas que também sejam 

cuidados os aspectos psicossociais envolvidos neste contexto. 
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Neste campo da oncologia, cada vez mais existe o aprimoramento de tecnologias 

médicas que não apenas auxiliam no diagnóstico precoce e eficácia dos tratamentos para o 

câncer, mas que também impossibilitam maiores ou outras perdas para o paciente e sua 

família. Os recentes avanços nesta área veem promovendo a cura em considerável número de 

pessoas e, muitas delas jovens, em idade reprodutiva. Dessa forma, a infertilidade como 

consequência do tratamento de câncer vem sendo documentada, e uma maneira de pensar na 

qualidade de vida destas pessoas após o tratamento, diz respeito a atenção do médico 

oncologista sobre a preservação da fertilidade do paciente (CASTELLOTTI e CAMBIAGHI, 

2008; SCHUFFNER et al., 2004; PASQUALOTTO e PASQUALOTTO, 2009; 

ROBERTSON, 2005; SCHOVER et al., 2002a; SCHOVER et al., 2002b; SCHOVER et al., 

1999).  

Para Robertson (2005), os médicos que tratam de pacientes jovens com câncer devem 

estar cientes dos efeitos adversos do tratamento sobre a fertilidade e das maneiras de 

minimizar esses efeitos. Ressalta ainda que, apesar de muitos oncologistas estarem sensíveis a 

estas questões, tradicionalmente, eles se concentram mais na prestação dos tratamentos mais 

eficazes que estão disponíveis e menos na qualidade de vida do paciente após o tratamento e, 

assim, não se colocam atentos às questões da fertilidade como os próprios pacientes 

gostariam.     

Segundo pesquisa realizada por Schover et al., (2002a) nos Estados Unidos, com 

aproximadamente 201 homens sobreviventes de câncer, a infertilidade causada pelo 

tratamento do câncer foi vivenciada como um estressor comum para os participantes. Mais da 

metade dos homens gostaria de ter um filho no futuro, incluindo três quartos dos homens que 

não tinham filhos no momento do diagnóstico. Apesar da ansiedade dos entrevistados sobre 

sua sobrevivência para ver os seus filhos crescerem e sobre os riscos para a saúde destes, 24% 

dos homens sem filhos sentiram que a experiência de ter câncer havia aumentado seu desejo 

de ter filhos. Noventa e dois por cento dos homens se viam como saudáveis o suficiente para 

serem bons pais e 66% gostariam de ser pai, mesmo morrendo prematuramente. Por outro 

lado, 66% se preocuparam com viver para ver seus filhos crescerem e 73% não gostariam de 

morrer e deixar para seu cônjuge o enfrentamento da monoparentalidade. Foi verificada uma 

tendência significativamente maior de que homens com filhos gostariam de ser pais, mesmo 

morrendo jovens, e se preocupassem com sobreviver para ver seus filhos crescerem. 

 Pode-se perceber, portanto, que o câncer não significa um impedimento para a 

motivação de ter filhos e, pelo contrário, pode servir como um motivador para a realização do 

projeto parental. Para a grande maioria dos homens, a experiência de câncer aumentou a 
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importância dada à vida familiar, bem como a sua autoconfiança em ser bons pais. Os homens 

que já tinham filhos no momento do diagnóstico foram particularmente suscetíveis a perceber 

que sua experiência com o câncer aumentava o seu investimento emocional na paternidade, 

bem como suas habilidades enquanto pais.  

Robertson (2005) considera que a única opção clínica estabelecida para a preservação 

da fertilidade masculina é a criopreservação de espermatozoides nos homens sexualmente 

maduros. Quando não é possível obter ejaculação, o esperma pode ser recuperado por 

aspiração epididimal ou biópsia testicular. O congelamento do sêmen diz respeito, segundo 

Castellotti e Cambiaghi (2008), a um processo realizado com técnicas bem estabelecidas e 

resultados confiáveis. Com os avanços nas técnicas de reprodução assistida e, em particular, 

na injeção intracitoplasmática de espermatozoide, o congelamento de uma ejaculação, mesmo 

antes de iniciar o tratamento do câncer, fornece uma chance razoável de ter um filho 

biológico. Robertson (2005) cita caso de uma criança nascida com esperma congelado por 21 

anos após o tratamento para câncer de testículo. 

No caso da preservação da fertilidade feminina conta-se com as seguintes 

possibilidades, segundo autores citados acima:  

1) Congelamento de embriões – Por meio da fertilização in vitro, os óvulos retirados 

são posteriormente fertilizados em laboratório. Após este procedimento, os embriões serão 

congelados podendo permanecer por tempo indeterminado. Esta técnica é restrita a pacientes 

que não necessitam de um tratamento oncológico imediato e tumores que não são afetados por 

hormônios, visto que o ovário será estimulado com hormônios para a produção de óvulos. 

Também é necessário que a mulher esteja com o parceiro com o qual pretende formar uma 

família.  

2) Congelamento de tecido ovariano – Nos casos dos pacientes que não podem ser 

submetidos à indução da ovulação hormonal, bem como aquelas que ainda não atingiram a 

puberdade (pacientes crianças), esta técnica é a alternativa mais viável. Por meio da 

videolaparoscopia (técnica cirúrgica minimamente invasiva) é retirado uma parte de um dos 

ovários, sendo congelado até o momento adequado para ser reimplantado na região pélvica, 

sobre outro ovário, perto das trompas ou em locais diferentes como parede abdominal. Esta 

técnica ainda é uma opção que oferece taxas pequenas de sucesso, mas deverá ser indicada 

quando não houver outra alternativa mais adequada. No momento em que for almejada a 

gravidez, será necessário medicamentos para indução da ovulação que são utilizados 

habitualmente nos tratamentos de fertilização in vitro.  
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3) Congelamento de óvulos – Nesta técnica, a paciente deverá ser submetida a um 

tratamento de indução da ovulação, semelhante ao da fertilização in vitro, para que sejam 

retirados os óvulos e, posteriormente, congelados. O tipo de medicação utilizado para tal, 

dependerá do tumor ser sensível ou não ao hormônio estrogênio, que poderá se elevar neste 

tipo de tratamento e piorar a evolução da doença.  Em comparação com o congelamento dos 

embriões, a vantagem desta técnica diz respeito ao fato do óvulo ser considerado célula, 

diferente do embrião que possui um status legal de vida. Assim, caso a paciente desista do 

projeto futuro da gravidez, estas células poderão ser descartadas.  

4) Transposição dos ovários – Trata-se de uma alternativa para os casos de tumores 

que necessitem de radioterapia, pois este procedimento na região pélvica pode atingir 

diretamente os ovários. Desta forma, como uma maneira de evitar a proximidade dos ovários 

com as “sondas” dos aparelhos, é indicada uma cirurgia minimamente invasiva, por meio da 

videolaparoscopia, que colocará os ovários por trás do útero durante o período de tratamento, 

visto que este órgão não é afetado. Dessa forma, o útero servirá como um escudo protetor para 

os ovários e, após o término do tratamento, estes poderão voltar ao local original, por meio da 

mesma técnica cirúrgica. 

 

Portanto, as técnicas citadas possibilitam a preservação da fertilidade do paciente com 

câncer, seja do homem ou da mulher, mas poderão lhe trazer riscos, principalmente às 

mulheres, visto que é necessário indução hormonal em alguns casos, o que pode provocar 

uma piora da doença. Dessa forma, é importante que exista cautela da equipe de saúde no 

momento de decidir, junto com o paciente e sua família, sobre a preservação ou não da 

fertilidade e qual melhor procedimento a ser utilizado. Esta decisão ainda deve levar em 

consideração o fator tempo, visto que, geralmente, é necessário uma intervenção imediata 

sobre a doença quando descoberta. 

Como afirmou Robertson (2005): 

O fato de que um paciente tenha acabado de ser diagnosticado com câncer 

ou ter sobrevivido a fase aguda ou prolongada de enfrentamento do câncer, distingue 

o paciente com câncer de outros pacientes de fertilidade. Variações no tipo de 

câncer, no tempo disponível para início do tratamento, idade, estado civil e os 

tratamentos recomendados [...] exigem que cada caso tenha sua estratégia de 

tratamento próprio (p.104).  

Segundo Schover et al. (2002b), em pesquisa realizada sobre atitudes e práticas de 

médicos oncologistas a respeito do banco de esperma antes do tratamento de câncer, há uma 

lacuna importante na oncologia no que diz respeito a preservação da fertilidade de pacientes 
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acometidos pela doença. O conhecimento dos médicos sobre o sistema bancário de esperma 

não foi alto, até a data da pesquisa, e muitos não conseguem, rotineiramente, fornecer 

informações adequadas sobre a possibilidade de infertilidade após o tratamento e as opções 

para se preservar a fertilidade do paciente. Apesar de 91% dos médicos oncologistas 

responderem que concordavam com a oferta do banco de espermatozoide como uma opção 

para os homens que possuem o risco de infertilidade devido ao tratamento, apenas 10% 

afirmaram oferecer em suas práticas. Quase metade dos oncologistas ou nunca mencionaram 

o banco de esperma ou o ofereceu a menos de um quarto dos seus pacientes.   

Complementando, Robertson (2005) afirma que oncologistas também não estão 

cientes das opções disponíveis para as mulheres e que grupos de fertilidade devem trabalhar 

com organizações de oncologia para se certificarem de que a informação é transmitida de 

maneira adequada e as opções explicitadas aos pacientes jovens.  

Na pesquisa realizada por Schover et al., (2002a), apenas 60% dos participantes 

lembraram de um profissional de saúde ter discutido a fertilidade antes do tratamento do 

câncer se iniciar, 51% se lembraram de terem dado a opção do banco de esperma e 26% de 

terem tido uma discussão sobre riscos à saúde dos filhos concebidos após o seu tratamento 

para o câncer ou terem recebido informações sobre o risco de câncer para os seus filhos 

(43%). Homens que foram aconselhados sobre a infertilidade por sua equipe de oncologia 

(geralmente o médico de oncologia ou, menos comumente, um(a) enfermeiro(a) ) tinha 

conhecimento significativamente melhor sobre a relação do câncer e infertilidade. Aqueles 

que foram informados sobre o sistema bancário de esperma  por seus fornecedores eram 

muito mais propensos a criopreservar o material genético. 

Segundo Braun e Baider (2007), a criopreservação é um procedimento médico em que 

a vida e a morte podem coexistir, o que proporciona dilemas éticos, jurídicos, culturais e 

religiosos. Na pesquisa de Schover et al., (2002b), os autores concluem que qualquer paciente 

com câncer do sexo masculino deveria ter, pelo menos, uma amostra de sêmen criopreservada 

enquanto houver desejo de ter filhos no futuro.  

Fica a pergunta: quando não há possibilidades de cura e o futuro é duvidoso para o 

paciente, ainda assim o procedimento deve ser realizado? As chances de cura da doença são 

um fator importante para a decisão do congelamento ou não do material genético e precisa ser 

discutido junto com o paciente (seja homens ou mulheres), para que esta decisão seja 

realizada com cautela e envolva todos os aspectos envolvidos: desejo de ter filho no futuro, 

possibilidade de infertilidade e possibilidade de viver (cura) ou morrer.  
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Esta é uma decisão que pode ser difícil de ser tomada pelo paciente e sua família, 

podendo ocorrer de forma precipitada, sem considerar as consequências da escolha, que 

ocorre, geralmente, em um tempo curto devido a necessidade de iniciar logo o tratamento para 

o câncer. A descoberta da doença por si só, como discutido anteriormente, provoca uma crise 

vital ao paciente e sua família  (impacto na rotina familiar, diversos sentimentos suscitados, 

incertezas quanto a evolução da doença, procedimentos dolorosos e invasivos) e a decisão do 

congelamento precisa ser tomada neste momento de crise, em que os pacientes se veem, 

muitas vezes, acuados pelo diagnóstico. Faz-se necessário a atenção da equipe 

multiprofissional neste processo, pois são muitas as informações fornecidas e que precisam 

ser assimiladas, dando margem à utilização de mecanismos de defesas inconscientes.  

Assim, trata-se de um assunto complexo, um terreno inseguro, em que todos os 

aspectos, inclusive a possibilidade de morte, precisam ser esclarecidos pela equipe de saúde, 

mesmo porque existe um temo de consentimento que o paciente precisa assinar para que a 

criopreservação do material genético seja realizada exigindo, inclusive, decisão sobre o que 

fazer com o material genético em caso de sua morte. Como especificado pelo Conselho 

federal de Medicina na Resolução de nº 1.957/10: 

 “No momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem 

expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-embriões 

criopreservados em caso de divórcio, doenças graves ou falecimento de um deles 

ou de ambos, e quando desejam doá-los.” (grifo nosso) 

Esta decisão do paciente, junto com sua companheira(o) (se for o caso), pode 

amenizar, em caso de morte do paciente, o “peso” da in(decisão) vivida pelo cônjuge 

sobrevivente sobre o que fazer com o material genético do falecido cônjuge que estará 

criopreservado.  

 

5.4 Viuvez e Reprodução Assistida Post-Mortem 

 

A  compreensão acerca do processo de luto após a perda de uma pessoa amada permite 

uma aproximação da experiência de uma viúva que possui o material genético do marido 

congelado, pois sua decisão sobre o que fazer com este material ocorre dentro de um contexto 

importante de luto que precisa ser envolvido.  

Holmes e Rahe (1967) desenvolveram um instrumento de Reajustamento Social que 

avalia alguns eventos sociais que marcam mudanças significativas na vida do indivíduo. Pelo 

fato de exigir esforços para se adaptar à nova realidade, o reajustamento social mede a 
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intensidade e duração de tempo necessário para que seja acomodado o evento de vida, 

independentemente da conveniência deste evento, podendo até mesmo influenciar no 

surgimento de doenças devido ao nível de estresse vivenciado. 

 Nesse instrumento foi identificada com um nível de estresse elevado e de maior 

necessidade de reajustamento a morte do cônjuge, em primeiro lugar, seguido de divórcio e 

depois separação do casal, que estava classificado no mesmo patamar de uma situação 

envolvendo prisão. Esses eventos, pelo fato de evidenciarem mudanças, ou seja, rompimento 

de uma rotina, de uma constante, são situações que oferecem ao indivíduo perdas, visto que é 

uma nova realidade a ser assimilada pelo mesmo, com nova rotina, hábitos, exigindo uma 

nova interpretação de si e do mundo.  

Não é de surpreender que a perda do cônjuge, nessa escala, seja considerada de maior 

estresse devido a sua necessidade de reajustamento social. Parkes, (1998, 2009) em seus 

estudos sobre viuvez, aponta para diversas perdas secundárias que podem acompanhar a 

morte do cônjuge: queda nos rendimentos da família (podendo necessitar a venda da casa), 

necessidade de aprender novos papéis que antes eram desempenhados pelo marido, se a viúva 

tiver filhos, isto pode trazer também uma experiência de estresse ainda maior na vivência do 

luto, entre outras situações. Parkes (1972, 1998, 2009) ainda destaca que, um número elevado 

de viúvas, principalmente jovens, tiveram sua saúde comprometida, após a perda do cônjuge, 

o que corrobora o instrumento de Holmes e Rahe (1967). É importante afirmar que esse 

instrumento contempla apenas alguns eventos sociais, deixando muitos outros de fora e que 

também possuem um grau igualmente elevado de estresse, o que faz apenas algumas pessoas 

se identificarem com a escala proposta, o que altera, assim, o resultado de qualquer pesquisa 

realizada com tal instrumento.    

 Segundo Parkes (1998), “a viúva não é mais a mulher; ela é uma viúva. De repente, e 

até certo ponto inesperadamente, o “nós” transforma-se em “eu”, o “nosso” transforma-se em 

“meu”; a parceria é dissolvida, e as decisões serão tomadas apenas pelo enlutado” (p.120). A 

perda do cônjuge envolve um processo de transição de identidade, pois perde-se uma pessoa 

tão significativa em sua vida que sustentava pressupostos acerca da sua visão de mundo e 

sobre si mesmo. Assim, é necessário abrir mão da pessoa “quem eu era” (com o falecido), 

para tornar “a pessoa que sou agora”, sem o falecido, a medida que o enlutado reconhece que 

alguns papéis desempenhados ou padrão de ação são inadequados. Este autor afirma que tal 

processo é difícil e doloroso, requer um tempo e esforços, podendo ser identificado com a fase 

caracterizada por Bowlby (1973[2004b]) de desorganização e desespero, em que a emoção 

característica é a depressão, e a viúva tende a se colocar afastada de pessoas que a solicitam 
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de alguma forma e a manter-se próxima dos parentes e amigos que podem protegê-la. 

“Apenas quando as circunstâncias a forçam ou quando a depressão é mínima, ela se aventura 

a procurar um emprego, conhecer pessoas, ou restabelecer seu lugar na sociedade hierárquica 

à qual todos os animais sociais pertencem” (PARKES, 1998, p.121). 

Retomando o conceito de modelo operativo interno de Bowlby (1989, 1969 [2002], 1973 

[2004a]), para que o indivíduo tenha respostas adaptativas e criativas em cada ocasião 

específica é necessário que ocorram mudanças nos modelos operativos internos do indivíduo. 

Desta forma, os modelos de self e dos outros vão se ajustando de forma gradual, em sintonia 

com as experiências vividas ao longo da vida, sem que o indivíduo perceba e não perca a 

noção de “quem sou eu”. Em casos de perdas significativas, como por exemplo morte de um 

ente querido, as mudança ocorrem bruscamente na vida de uma pessoa, a ponto das mudanças 

nos modelos operativos internos serem radicais. Nessas situações, o senso de segurança do 

indivíduo pode ser abalado, visto que perdeu quem o fazia se sentir seguro quando estava 

próximo e acessível, como também a percepção sobre “quem eu sou”, o que reafirma o 

processo de construção de uma nova identidade.  

Segundo Parkes (2009), a perda do cônjuge é o tipo de luto que mais resulta em 

encaminhamento psiquiátrico. Entre os fatores que justificam este fato foram identificados, 

em estudos, a relação de ambivalência e dependência com o parceiro. Em estudo longitudinal 

de jovens viúvos e viúvas, realizado por Parkes e Weiss (1983), citado pelo autor acima, os 

relatos de altos níveis de conflito matrimonial estavam associados a baixo sofrimento 

emocional durante as primeiras semanas de luto, mas após o primeiro mês tendeu a piorar e 

prolongar-se. De dois a quatro anos depois, esses viúvos e viúvas ainda expressavam uma 

quantidade surpreendente de contínua lamentação pelo parceiro perdido. Os relacionamentos 

dependentes também estavam associados ao luto duradouro, mas sua intensidade foi 

identificada desde o início da perda, perdurando por anos depois. 

Estudo mais recente realizado por Waskowic e Chartier (2003 apud PARKES, 2009) 

com pessoas que perderam o cônjuge havia 8 anos e meio, em média, também refletiu 

problemas duradouros na adaptação do luto. Viúvos e viúvas classificados como 

“inseguramente apegado” a seus parceiros apresentavam mais raiva, isolamento social, culpa, 

ansiedade de morte, sintomas somáticos, desespero, despersonalização e pensamentos 

recorrentes do que aquelas pessoas seguramente apegadas.  

Parkes (2009, 1998) ressalta que o vínculo com o parceiro, por si só, não influencia na 

reação à sua perda, mas o apoio social da família e dos amigos também são fatores essenciais 

que podem amenizar a dor da perda, a depender do suporte oferecido. Como também a idade, 
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características s do enlutado, tipo de morte (repentina, se houve luto antecipatório), condições 

socioeconômicas, nacionalidade, religião, perdas secundárias, também são determinantes para 

a vivência do luto. Portanto, tais aspectos não só qualificam a vivência do luto como também 

influenciam na  duração deste processo, podendo servir enquanto identificadores de fatores de 

risco e fatores de proteção para o enlutado. 

Ainda segundo Parkes (1998), em qualquer luto é muito difícil identificar o quê 

exatamente foi perdido. A perda do marido pode significar ou não: 

A perda do parceiro sexual, do companheiro, do contador, do jardineiro, daquele que 

cuida das crianças, daquele que é interlocutor em uma conversa, que aquece a cama 

com sua presença, e assim por diante, dependendo de algumas regras geralmente 

cumpridas pelo marido (p.24).    

Desta forma, perde-se não apenas a presença física do cônjuge, mas tudo que este 

representava em sua vida e, então, a viúva se depara com a necessidade de enfrentar uma nova 

realidade sem a presença da pessoa que tanto se acostumou a contar: sua figura de apego.  

A viuvez que ocorre em casais jovens é, segundo Parkes & Weiss (1983) apud Walsh 

e McGoldrick (1998), relativamente incomum e a sua prematuridade torna o processo do luto 

extraordinariamente difícil para os cônjuges sobreviventes. Muitas vezes, a pessoa viúva 

jovem é deixada com filhos pequenos para criar e, a partir de resultados de pesquisas 

realizadas por Parkes (1998), esta situação pode representar um risco para o desenvolvimento 

do luto complicado quando associado a outros determinantes importantes que influenciam o 

curso do luto (falta de apoio social, história prévia de perdas e reações disfuncionais a estas, 

entre outros). Outras pessoas viúvas podem não ter realizado o desejo da parentalidade com o 

cônjuge falecido e, assim, este e outros planos do casal ficaram interrompidos, o que necessita 

a elaboração do luto não só pela perda do cônjuge, mas dos planos e desejos do casal que 

ficaram em aberto, pois o “até que a morte nos separe” chegou cedo demais.  

Essas são situações específicas que envolvem viúvas e viúvos jovens e que merecem 

atenção dos profissionais de saúde que trabalham com essa questão. Parkes (1972) realizou 

um estudo com amostra de viúvos e viúvas que viviam em Boston, com idade inferior a 45 

anos. Justificou a escolha por essa faixa etária devido à evidência, em estudos anteriores 

(PARKES, 1964 e MADDISON e WALKER, 1967 apud PARKES, 1972), acerca do 

decréscimo global na saúde de pessoas enlutadas pela perda do cônjuge ser maior em grupo 

de idade mais jovem. Nesse estudo foi confirmado que o luto pode contribuir para uma má 

saúde, sendo observado um aumento dos sintomas psicológicos e somáticos que são 

comumente associados à ansiedade. 
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Segundo McGoldrick e Walsh (1998), a morte prematura, aquela que ocorre “fora de 

hora” no sentido de expectativas cronológicas ou sociais, tende a ser mais difícil de aceitar 

pela família sobrevivente do que a morte “ a tempo”. Assim, a viuvez de pessoas em idade 

biologicamente reprodutiva é um fato que interrompe a “ordem natural” das expectativas 

sócias acerca do casamento e constituição de uma família, provocando um impacto profundo 

nos sobreviventes, por não ser, a morte nesses casos, algo esperado, deixando planos e 

realizações incompletas. Como disse Parkes (1998), “há muita diferença entre a morte 

tranquila, como um se apagar, da pessoa idosa, e o corte trágico e repentino do jovem, em seu 

desabrochar.” 

A reprodução assistida post-mortem ocorre nesse contexto, envolvendo, geralmente, 

pessoas jovens, que estão em idade reprodutiva, e a decisão sobre o que fazer com o material 

genético criopreservado do cônjuge falecido é permeada pela dor da perda deste ente querido.  

Em um estudo realizado pelo médico Bahadur (1996; 2002), foi identificado numa 

clínica de fertilização no Reino Unido, que entre 40 viúvas, 21 (52,5%) solicitaram que o 

esperma do falecido marido continuasse em armazenamento, havendo pouca evidência de 

utilização posterior. Isto foi entendido como indicador de quão forte o vínculo psicológico 

tinha sido com o falecido e do complexo luto que se seguiu. Após sete anos, mesmo aquelas 

11 viúvas que tinham expressado sérias intenções de usar (ou que estavam preparadas para 

usar) o esperma congelado, não demonstraram querer a reprodução assistida post-mortem. Isto 

também parece indicar que o desejo de continuar a manter o esperma congelado, sem seu uso, 

representa um importante indicador psicológico no processo de luto.     

O que fazer com o material genético criopreservado do falecido marido é uma das 

difíceis decisões da viúva. É uma decisão impregnada de significados a respeito da história 

que foi construída com o falecido marido, pois o vínculo com esta pessoa se estende também 

ao material genético criopreservado. Segundo a pesquisa desenvolvida por Bahadur (1996), a 

intensidade do luto das viúvas foi amenizada devido à ideia de que uma parte do falecido 

ainda estava viva e que ela ainda tinha a chance de ter um bebê de alguém próximo a ela. Este 

fato, explica o desejo da maioria das viúvas quererem continuar com o material 

criopreservado, independente de querer usá-lo ou não. Desta forma, segundo o autor, a 

destruição das amostras de esperma deveria ocorrer apenas quando a viúva finalmente 

sentisse que o vínculo havia terminado. Este ponto de vista é, segundo o mesmo, 

provavelmente mais difundido entre as viúvas, mas que ainda pouco explorado.  

Com relação à decisão da (o) viúva (o) de ter um filho do cônjuge falecido, é possível 

conjecturar algumas questões. O sentimento de solidão é fortemente relatado pelas pessoas 
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viúvas (PARKES, 1998, 2009; PINCUS, 1989), que não apenas precisam lidar com a perda 

em si do cônjuge, mas com o afastamento das pessoas que evitam entrar em contato com a  

mortalidade e sua  possibilidade de viuvez (WALSH e MCGOLDRICK, 1998). Segundo 

Pincus (1989), uma fonte natural que oferece conforto emocional em casos da perda de um 

parceiro é o cuidar de filhos e netos que, “apesar de isso em geral ser exaustivo, proporciona à 

viúva um sentido de vida, faz com que se sinta necessária e querida e ajuda a minimizar a 

solidão” (p.159).  Também, a necessidade de conforto físico da presença de outra pessoa é 

demasiadamente grande, e muitas vezes, a solução mais comum para as pessoas enviuvadas, 

segundo a autora, é preencher o espaço vazio da cama do casal com uma criança:  

“Como a necessidade de calor e conforto permanecerá além da fase, em 

geral curta, do choque, essa ”substituição”, que pode muito bem ir de encontro aos 

desejos conscientes ou inconscientes da criança de substituir o pai morto na relação 

com o sobrevivente, pode criar uma situação difícil de resolver mais tarde e causar 

problemas e dependência” (idem, p. 104).   

Desta forma, a gravidez pode dar sentido pleno de vida para o enlutado e, assim, a 

tentação de utilizar o material genético congelado para ter um filho do cônjuge pode existir. 

Nestas condições existem riscos. Pode-se questionar qual lugar (psicológico) na vida do 

enlutado esta criança iria ocupar? Uma possibilidade é a desta criança estar “à serviço” de sua 

cuidadora, com uma responsabilidade emocional pesada que é a de preencher um vazio e 

amenizar a dor da perda e saudade do falecido, podendo interferir na autonomia desta criança 

futuramente. Ainda, isto pode indicar um complicador no processo de luto da viúva, visto que 

com seu foco e atenção voltada para a criança fica impossibilitada de entrar tem contato com 

sua dor e pesar pela morte do cônjuge. Como afirmou Braun e Baider (2007), os tratamentos 

de fertilidade pode ser uma maneira de escapar das emoções complexas durante o processo de 

luto.  

Walsh (2005) acrescenta: 

“as famílias às vezes se separam após uma perda insuportável e os adultos ficam 

incapazes de cuidar dos filhos e protegê-los. Preocupados com a  perda, eles 

podem romper os limites entre as gerações e usar os filhos inadequadamente para 

satisfazer suas necessidades. [...] Algumas famílias podem fugir de perdas saindo 

precipitadamente de suas casas e comunidades, o que acrescenta mais deslocamento 

e perda de apoio social. Alguns buscam substituição imediata para suas perdas, 

por meio de casos, casamentos repentinos ou gestações. Esses relacionamentos de 

substituição são complicados pelas perdas não elaboradas. É importante ajudar essas 

famílias a regular a reorganização e o reinvestimento.” (p.178, grifo nosso) 

Outro ponto para refletir: seria o desejo de ter o filho do cônjuge, a partir do material 

genético criopreservado, uma tentativa de preservação? Bowlby diz:  
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“Na existência primitiva e natural, perder o contato com grupo familiar imediato é 

extremamente perigoso, sobretudo para os filhotes. Portanto, é de interesse da 

segurança individual e da reprodução da espécie que existam fortes laços unindo os 

membros de uma família ou de uma família extensa; e isto requer que toda a 

separação, ainda que breve, seja respondida por um esforço imediato, 

automático e vigoroso para recuperar a família, especialmente o membro com 

quem a ligação é mais forte, e para desencorajar esse membro a uma nova 

separação” (p.78, grifo nosso)  

Nesta citação fica evidente o sentido da hiperativação do sistema de apego por um 

indivíduo para recuperar o membro da família que foi perdido, como uma tentativa também 

de recuperar a segurança que este oferece e, assim, garantir sua sobrevivência. Retomando o 

conceito de apego adulto discutido no capítulo 4, a ativação do sistema de apego pelo 

indivíduo diz respeito a esforços consideráveis para buscar e manter a proximidade e contato 

com um ou alguns indivíduos específicos que fornecem o potencial subjetivo para uma 

segurança física e/ou psicológica (BERMAN e SPERLING, 1994). Dessa forma, a perda de 

uma figura de apego abala o senso de segurança do enlutado e, mesmo uma perda por morte, 

o indivíduo se comporta de maneira a tentar recuperar o que foi perdido (seja por meio do 

choro, chamamento e outros comportamentos discutidos anteriormente), mesmo o enlutado 

tendo a consciência de que isto não é possível.  

Portanto, o desejo de utilizar o material genético criopreservado do cônjuge falecido 

pode envolver a crença de recuperar algo daquela relação que não mais existirá (pelo menos, 

não da mesma maneira que antes). Assim, pode-se questionar: os esforços de uma viúva para 

utilizar o material genético do cônjuge falecido não seria uma ativação do sistema de apego, 

como uma tentativa de recuperar algo daquela história construída a dois e preservar um dos 

planos idealizados por ambos: projeto parental?  

Braun e Baider (2007) relatam sobre aconselhamento psicológico oferecido a uma 

viúva jovem que havia perdido marido devido a um câncer e desejava ter um filho com o 

sêmen criopreservado. Durante este aconselhamento foi possível integrar morte e 

renascimento em mais um mecanismo de fantasias de compensação interna, devido a dor e 

intenso vazio que sentia pela perda do marido. 

Outro ponto também importante é o fato de a viúva poder se sentir “obrigada” a 

utilizar o material genético do cônjuge falecido por uma lealdade a este. Assim, Bahadur 

(1996) recomenda: 

“[..] entender o que aconteceu antes, avaliar a extensão do sacrifício que a 

mulher fez pelo marido doente, a força do relacionamento antes de o parceiro 

falecer, e finalmente, a posição e o suporte de amigos e familiares. Também é 

importante estabelecer que a viúva não tenha sido colocada em uma posição injusta 
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pelo parceiro falecido, onde ela poderia se sentir moralmente e psicologicamente 

obrigada a aceitar seu “presente” (p. 2574).  

A Sociedade Europeia de Embriologia e Reprodução Humana (PENNINGS et al., 

2006) chama atenção para algumas questões envolvidas durante o processo de luto: 

sentimentos de culpa, que no período imediatamente após a morte de um parceiro são 

comuns, assim, o cônjuge sobrevivente pode tentar aliviar esses sentimentos fazendo algo que 

ele ou ela pense que o outro queria; e a idealização do parceiro morto. Segundo os membros 

desta sociedade, estes sentimentos em grande parte desaparecem com o avanço do processo 

de luto. Estudos mostram que a grande maioria dos pedidos feitos imediatamente após a 

morte do parceiro para criopreservar e usar o esperma não são acompanhados após alguns 

meses. Desta forma, um mínimo período obrigatório de espera de um ano parece ser 

necessário para evitar um processo de decisão precipitado e a avaliação psicológica é 

essencial na avaliação deste ponto. Braun e Baider (2007) no aconselhamento realizado à 

viúva também exploraram a possibilidade desta se permitir um ano de luto, antes de tomar 

decisões importantes. 

A proposta do tempo de um ano para a realização da reprodução póstuma é 

interessante, visto que logo após a morte os sentimentos de tristeza, pesar, solidão são vividos 

intensamente e o desejo de ter filho com o material genético congelado pode funcionar como 

mecanismos de defesa no enfrentamento do luto. Mesmo assim, esse tempo deve ser 

questionado dentro do aconselhamento particular de cada caso, pois o processo de luto tem 

um tempo para ser vivido, mas um tempo que não é definitivo. No período de um ano é 

possível suscitar questionamentos na viúva(o) acerca do seu desejo de ter um filho com o 

material genético criopreservado, buscando discutir o significado desse desejo e conectando 

aos seus sentimentos de pesar. Este tempo pode ser redefinido, juntamente com o enlutado, 

para a realização da reprodução póstuma a depender da vivência do luto durante este período 

e os riscos ainda envolvidos em sua decisão.  

A Sociedade Europeia de Embriologia e Reprodução Humana, segundo Pennings et al. 

(2006), afirma que o luto deve ser quase concluído antes do tratamento de reprodução 

póstuma poder ser iniciado, e Bahadur (1996) afirma que a destruição das amostras de 

esperma deveria ocorrer apenas quando a viúva finalmente sentisse que o vínculo com o 

falecido havia terminado. Isto posto, o seguinte questionamento emerge: Qual momento, no 

processo de luto da viúva, é possível identificar que o luto foi concluído ou que o vínculo com 

o falecido terminou? Trata-se de uma questão complexa para solucionar, principalmente 

quando, atualmente, na literatura científica sobre o luto, é questionado o fato do enlutado “ter 
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que” desengajar-se emocionalmente do falecido para ter um processo de luto saudável e, 

como discutido anteriormente, pessoas enlutadas permanecem conectadas de alguma maneira 

com o falecido, apesar da separação física definitiva, e tem algum benefício com este 

comportamento.  

Dessa forma, faz-se importante identificar o significado da decisão do enlutado sobre 

o que fazer com o material genético criopreservado, situando esta decisão dentro do processo 

de luto do indivíduo, pois assim é possível compreender como este luto está sendo 

vivenciado. 

Pode-se perceber o quanto o tema da reprodução assistida post-mortem é complexo, 

em que as inovações tecnológicas possibilitam que a morte de um indivíduo não seja um 

“fim”, uma impossibilidade para procriação. O material genético criopreservado permite que 

algo do falecido permaneça vivo e o processo de decisão do enlutado sobre o que fazer com 

este material decorre junto com o processo de luto, podendo, inclusive, indicar um 

complicador para esta vivência. Assim, ressalta-se a importância do acompanhamento de uma 

equipe multiprofissional no processo de decisão da viúva (o) e familiares do falecido, para 

que também os aspectos emocionais e subjetivos do enlutado possam ser cuidados, evitando 

uma decisão precipitada, focada na dor de uma perda, sem levar em consideração as 

consequências da sua decisão.  
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6. OBJETIVO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender os significados atribuídos pela viúva à 

sua decisão sobre o que fazer com o material genético criopreservado do cônjuge falecido e 

analisar a relação desta decisão com o processo de luto.  

Tendo em vista as implicações subjetivas de uma viúva ter o material genético 

congelado do seu falecido marido e de, em algum momento, ela precisar decidir o que fazer 

com este material, e vivenciar esta decisão dentro de um processo de luto devido à perda do 

seu marido, o problema de pesquisa que pretendemos compreender é: quais significados a 

viúva atribui à sua decisão do que fazer com o sêmen congelado do cônjuge e o que esta 

decisão implica para seu processo de luto pela perda do marido?  
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7. MÉTODO 

 

7.1 Escolha do Método 

 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa para compreender os significados atribuídos pela 

viúva à sua decisão sobre o que fazer com o material genético do cônjuge falecido e analisar a 

relação desta decisão com o processo de luto. A escolha deste método diz respeito ao fato de o 

pesquisador atuar em uma realidade complexa, em um “universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos” (MINAYO, 2002, p. 21). 

Segundo Denzin e Lincoln (2008), a pesquisa qualitativa é identificada, principalmente, 

pela natureza socialmente construída da realidade, em que existe uma relação íntima entre o 

pesquisador e o que é estudado.  

A partir desta abordagem qualitativa, foi realizado um estudo de caso em que o 

problema desta pesquisa foi estudado de forma profunda, sendo consideradas as dimensões 

múltiplas do assunto. Como definiu Chizzotti (2006), trata-se de um estudo que envolve a 

coleta sistemática de informações sobre uma população particular, seja ela uma família, um 

evento, uma comunidade ou uma pessoa específica, que é o caso desta pesquisa.  

Sendo uma pesquisa descritiva e exploratória, foi possível, com a observação de fatos 

e fenômenos como ocorrem no real, uma aproximação do pesquisador com o fenômeno 

estudado e os “atores” que fazem parte da realidade deste, em que os fatos foram observados, 

registrados, analisados e interpretados, sendo possível a produção de maiores informações a 

respeito do tema escolhido (MINAYO, 2002).   

 

7.2 Papel do Pesquisador 

 

 Na pesquisa qualitativa, o pesquisador não possui um papel imparcial, pois faz parte 

do processo de construção dos dados obtidos. Segundo Denzin e Lincoln (2008), o 

pesquisador pode ser visto como um indivíduo que confecciona colchas, um bricoleur como 

os autores nomeiam, pois é uma pessoa que reúne imagens, pedaços da realidade que vão se 

encaixando nas especificidades de uma situação complexa. “Esse confeccionador costura, 

edita e reúne pedaços da realidade, um processo que gera e traz uma unidade psicológica e 

emocional para uma experiência interpretativa.” (p.19) 
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 Fazendo parte do processo de construção dos resultados, o pesquisador afeta e é 

afetado pelo campo de pesquisa que está atuando e, assim, a confecção desta “colcha de 

retalhos” ocorre a partir de duas vias: o que se manifesta, ou seja, o que está disponível no 

contexto e o que é captado pelo pesquisador, que depende do olhar e maturação deste último.  

 

7.3 Procedimentos para coleta dos dados 

 

7.3.1 Participante  

 

Participou desta pesquisa Ana (nome fictício), residente da região sul do estado 

brasileiro, com 40 anos de idade e viúva havia 1 ano e 9 meses, na época do estudo. Perdera o 

cônjuge de 44 anos de idade, por um câncer na região gastrointestinal, e aceitou participar 

voluntariamente da pesquisa.  

 

7.3.2 Critérios de Inclusão 

 

Os critérios de inclusão para participar desta pesquisa foram: ser do sexo feminino, ter 

perdido o cônjuge por morte e, principalmente, possuir o material genético deste 

criopreservado. 

 

7.3.3 Recrutamento da participante  

  

Inicialmente, houve uma tentativa de buscar participantes para esta pesquisa por meio 

de profissionais da área de saúde associados à clínicas de fertilização, o que indicaria uma 

probabilidade de terem contato com mulheres que contemplavam os critérios de inclusão 

desta pesquisa. A princípio, as clínicas buscadas eram do estado de São Paulo, mas, devido a 

dificuldade de acesso aos profissionais, esta busca foi estendida para outros estados 

brasileiros, na tentativa de acessar o máximo possível de profissionais que pudessem 

colaborar.  

Não obtivemos resposta destas pessoas contatadas, o que nos proporcionou uma 

reflexão acerca do que entendemos como indisponibilidade de os profissionais responderem 

aos nossos contatos. O período que estávamos vivenciando era de muitas discussões nos 

meios sociais, telejornais acerca de um escândalo em uma clínica de reprodução assistida 

havendo denúncias contra um médico que implantava no útero da futura mãe embriões 
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concebidos por espermatozoides e óvulos de outras pessoas, sem o consentimento do casal 

que buscou a clínica de fertilização. Diante de tantas discussões e investigações, acreditamos 

que os profissionais estavam receosos de auxiliar uma pesquisa que estivesse relacionada ao 

tema da reprodução assistida, ainda mais por tratar-se de um assunto que envolve diversas 

discussões éticas e legais. 

Desta forma, a maneira escolhida para acessar pessoas que pudessem participar desta 

pesquisa foi por meio de profissionais, colegas, pessoas conhecidas, amigos e familiares que 

soubessem ou conhecessem alguma pessoa que estivesse dentro dos critérios de inclusão da 

pesquisa.  

 

7.4 Instrumento 

 

A partir de uma entrevista semi-estruturada, foi oferecido um espaço de escuta para a 

participante, para que esta pudesse falar sobre a perda do seu cônjuge, bem como sua decisão 

de realizar (ou não) a reprodução assistida post-mortem. 

Primeiramente, foi obtido dados sócio-demográficos (idade, profissão, se já tem filhos, 

religião, entre outros) da participante e posteriormente foi utilizado como instrumento a 

entrevista, que foi registrada em gravação sonora.  

Parte-se do preceito de que “a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação 

de interação humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, 

sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e entrevistado 

(SZYMANSKI et al., 2010, p. 12)”.  

Para o início desta entrevista foi utilizada a seguinte pergunta disparadora : “o que a 

motivou participar desta entrevista?”. Tinha-se em vista que a partir desta questão inicial seria 

possível aproximar a viúva à uma busca de um sentido e significado do que vivenciava no 

momento da entrevista no que diz respeito ao seu luto e sua decisão.  

Os tópicos que nortearam a entrevista diziam respeito à busca de compreensão e a 

análise da história do casal (relação com o falecido), o contexto de decisão pela 

criopreservação do material genético do marido pelo casal, a história de morte do cônjuge, o 

processo de luto que a viúva vivencia e sua decisão sobre o que fazer com o sêmen 

criopreservado. 
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7.5 Procedimento para análise dos dados 

 

A análise dos dados se iniciou já nos primeiros contatos com a participante, sendo 

observados aspectos como disponibilidade para participar da pesquisa e relação com a 

pesquisadora. Posteriormente, o momento da entrevista em si e transcrição da mesma também 

permitiram conjecturar algumas questões, a partir de impressões da fala da participante como 

tom de voz, expressão de emoções, expressão corporal e repetição de palavras em seu 

discurso.  

Foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin (1977 [2003] ), definida como: 

“ [...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(p.42)”. 

O intuito foi de compreender os significados que a viúva atribuiu a sua decisão sobre o 

que fazer com o sêmen criopreservado de seu cônjuge falecido e, para tanto, os dados 

coletados passaram pelas seguintes etapas de análise: transcrição da entrevista, que foi 

realizada pela  pesquisadora, permitindo uma interpretação (mesmo que, inicialmente, 

superficial) dos dados; posteriormente, a análise ocorreu de maneira livre, a partir da leitura 

do todo da entrevista, sendo possível o levantamento de hipóteses e relação com a revisão de 

literatura levantada anteriormente; A partir disto, foi possível organizar a análise em três 

tempos, a partir da organização do próprio discurso da participante:  

1) Enfrentamento do câncer e primeira decisão da viúva;  

2) Morte do cônjuge, processo de luto e segunda decisão da viúva;  

3) Reorientando-se na vida e terceira decisão da viúva;  

Após isso, cada trecho da entrevista foi analisado, sendo buscado o conteúdo latente do 

discurso da participante, ou seja, transcendendo aquilo que estava aparente, sendo 

interpretados os significados identificados relacionando-os com a teoria utilizada na 

fundamentação teórica do presente estudo. 
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7.6 Considerações Éticas 

 

As questões éticas dessa pesquisa estão alicerçadas nas Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, expressas na Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde 196/96. Para tanto, foi utilizado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) estando anexado à pesquisa (ANEXO 4).  

Foi informado à participante que a entrevista deveria ser gravada, a fim de garantir a 

fidelidade do conteúdo fornecido, como também ocorreria a transcrição posterior pela 

pesquisadora. Também foi esclarecido que a participante poderia solicitar a interrupção da 

gravação a qualquer momento, bem como sua participação da pesquisa sem nenhum prejuízo, 

e que sua identidade e a confidencialidade das informações obtidas estavam asseguradas 

sendo utilizadas unicamente para fins acadêmicos e científicos. 
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8. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO CASO 

 

 Neste capítulo será apresentado o estudo de caso de Ana, nome fictício atribuído à 

participante, com o intuito de preservar sua identidade.  

A análise foi organizada da seguinte maneira: primeiramente foram realizadas algumas 

considerações gerais como, contato inicial com a participante e o histórico do caso e, 

posteriormente, foi iniciada a análise do caso, com as informações obtidas durante a 

entrevista, sendo utilizados trechos da fala da participante, como forma de ilustrar algum 

conceito e/ou tema discutido. Em alguns trechos foram destacadas palavras e/ou frases, pelo 

fato de serem consideradas importantes na compreensão de seu conteúdo ou por refletirem 

conteúdos latentes. Em momentos de interlocução com a pesquisadora, foram utilizadas as 

inicias dos respectivos nomes, Ana e Pesquisadora, para identificação. 

É importante ressaltar que, além do nome da participante, pessoas e locais citados 

durante a entrevista que foram referidos na análise, também foram alterados.  

       

 

Considerações Gerais sobre o histórico 

 

Ana é uma mulher de 40 anos, psicóloga, que foi casada durante 11 anos com Apolo, 

engenheiro elétrico. Reside na região sul do Brasil, distante da família, por esta viver em 

outro estado brasileiro há anos. Católicos, sem filhos, o casamento de Ana foi interrompido 

devido a morte do marido por câncer na região gastrointestinal, descoberto no ano de 2005. 

Apolo faleceu após quatro anos de tratamento, com 44 anos de idade, tendo completado 1 ano 

e 9 meses de sua morte, no momento em que a entrevista foi realizada.  

 Desde o primeiro contato, Ana se colocou solícita e disponível para colaborar com a 

pesquisa. Os contatos foram realizados por e-mail, sendo encontrado facilmente um dia para a 

realização da entrevista. Foi interessante perceber o cuidado e dedicação que ela teve para 

aquele momento de participação, quando conta sobre a sua escolha pelo local da entrevista. 

Contou que pensou, primeiramente, no seu ambiente de trabalho, mas preferiu e decidiu por 

ser em sua casa, com o intuito de se sentir mais a vontade e se despir de toda a teoria que 

conhece: é a Ana com a Ana [...] é eu poder me ver, eu poder falar pra alguém, eu me despir 

de toda essa coisa de tudo que eu sei sobre a teoria. Fala esta que revela a importância que 

atribuiu participar da pesquisa. 
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Extremamente falante, contou em detalhes sobre sua história com o marido e seu 

processo de decidir o que iria fazer com o material genético criopreservado, buscando ser 

coerente com a ordem cronológica dos fatos, como numa sequência de “início, meio e fim”. 

Sentiu-se muito a vontade para narrar sua história desde o primeiro momento do encontro 

com a pesquisadora, havendo inclusive o não registro em áudio de algumas informações 

importantes que foram faladas antes mesmo da entrevista ter sido iniciada.  

O câncer foi o motivo que levou o casal decidir congelar o sêmen de Apolo, após 

orientação médica, por tratar-se de um casal jovem sem filhos, e a quimioterapia poderia 

impossibilitá-los de realizar esse projeto, por afetar a qualidade do sêmen. Ana conta que em 

alguns momentos na história com Apolo, o desejo de ter um filho ocorreu de forma 

desarmoniosa e discordante entre os dois. Então, o momento em que os dois concordaram por 

tentar ter um filho foi nesse contexto de doença de Apolo, quando o seu tratamento já havia 

iniciado e, inclusive, indicava que as coisas não iam tão bem. 

Ana conta que o diagnóstico do marido foi tardio porque se tratava de um tipo raro de 

câncer, o que dificultou a condução de um tratamento específico. Foi um período conturbado 

em que precisaram entrar com ações judiciais contra o plano de saúde, na tentativa de obter a 

medicação necessária que não era acessível no Brasil.  

Apolo tinha diagnóstico de depressão, era acompanhado por um profissional de 

psiquiatria e psicologia e Ana, durante um período do tratamento de Apolo também estava 

sendo acompanhada por um profissional de psiquiatria, quando fez uso de antidepressivo, 

retomando o uso após sua morte.  

Durante o tratamento de Apolo, Ana fez três tentativas para engravidar por meio da 

fertilização in vitro e em apenas uma dessas tentativas foi possível implantar os embriões, mas 

não obteve sucesso. Além de enfrentar as angústias e sofrimento pela doença do marido, 

também vivenciou diversas frustrações relacionadas às expectativas sobre a reprodução 

assistida. 

Após a morte de Apolo, Ana participou do ritual de despedida, havendo a 

possibilidade de concretizar últimos desejos do marido, pois este, quando em vida, tivera a 

oportunidade de planejar o seu cerimonial de cremação e de despedida, junto com ela. Foi 

tudo muito bem pensado e organizado, com músicas, fotos e outras coisas significativas para 

o casal, familiares e amigos presentes, fazendo sentido aquele ritual para a viúva. 

Passados mais ou menos dois meses do falecimento, Ana decidiu novamente tentar a 

fertilização com o material genético de Apolo criopreservado, realizando duas tentativas. 

Novamente obteve insucesso, tendo que enfrentar mais uma perda, mais frustrações. 
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Atualmente, em um novo relacionamento amoroso, Ana se questiona a respeito do que 

fazer com o material genético congelado de Apolo, visto que entende que não cabe mais ter 

um filho dele estando com outra pessoa. Ao mesmo tempo, é para ela muito difícil pensar na 

possibilidade de descartar esse material, embora tenha certeza de que não o vai doar para um 

banco de sêmen.    

      

 

Análise Geral 

 

A decisão de Ana sobre o que fazer com o material genético congelado de Apolo 

perpassa três contextos importantes que precisam ser destacados: o primeiro diz respeito ao 

enfrentamento do câncer de Apolo, o segundo após sua morte, e o terceiro, o momento que 

Ana vivia quando a entrevista ocorreu, em que estava em outra relação amorosa. A partir da 

pergunta disparadora, Ana organiza o relato sobre seu processo de decisão a partir destes três 

momentos de vida, como numa ordem cronológica dos fatos. Nessa perspectiva, a análise 

percorrerá estes três tempos de decisão, o que já permite observar que a decisão sobre o 

destino a ser dado ao sêmen congelado do marido ocorre de forma processual, juntamente 

com a vivência do processo de luto.  

 Iniciando a entrevista, Ana relata sobre o primeiro contato realizado que a convidou a 

participar da pesquisa. Conta que a primeira coisa de se que lembrou, quando recebeu o 

convite, foi de uma reportagem que assistiu em programa televisivo no qual uma viúva deu 

seu depoimento sobre a perda do marido por câncer e desejo de utilizar o sêmen congelado 

para ter um filho dele: 

 

[...]a única coisa que eu me lembrei foi daquela coisa do Fantástico
5
, que eu olhei não 

querendo olhar, sabe, e olhei e eu, eu, eu disse, nossa, né, eu vi a resposta ali dela, né, o que 

ela falou, a pessoa e tudo [...]e foi uma entrevista que eu vi e não, eu prestei e não prestei 

atenção. Acho que eu não queria ter visto.  

 

Em sua fala, pode-se observar uma dificuldade em assistir a reportagem veiculada em 

programa televisivo citado devido a uma identificação com o assunto e a viúva que estava 

dando o depoimento, o que evidencia uma dificuldade de Ana em entrar em contato com sua  

                                                 
5
 Programa Televisivo Brasileiro; 
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vivência de perda e de decisão. O interessante é que sua participação nesta entrevista era uma 

maneira de entrar em contato com esta vivência  e ela se permite a isso: 

 

(...)Eu me identificar, eu me ver totalmente dentro de tema, sabe assim, apesar de não ter 

lido, realmente, assim, eu não, não, não li nada, não fui é, buscar, sabe, eu tô me, eu acho 

que é a Ana com a Ana, entendeu, assim, é poder ver assim, é eu me ver, eu poder falar para 

alguém, eu me despir assim de toda essa coisa de, de, de, de tudo que eu sei da teoria (...) a 

primeira coisa fui eu, sabe, a Ana dentro disso.(...) eu poder ter a oportunidade de falar e, e 

me vendo falar, vendo assim, o que eu tô sentindo. 

 

1. Enfrentamento do Câncer, congelamento do sêmen e primeira decisão  

 

  Desde que o câncer foi descoberto, a prioridade do casal foi o tratamento de Apolo. A 

partir disso, diversas mudanças na vida do casal foram realizadas em função da doença, 

visando, principalmente, a qualidade de vida de Apolo.  

 

(...)a prioridade foi pensar nele, sabe, tipo, eu, tudo que eu, assim, eu, eu saí do hospital (um 

dos trabalhos que possuía), não por causa dele, mas por causa de problemas que eu 

enfrentava lá dentro e que junto com aquilo ali eu tinha que fazer uma escolha (...) mas 

assim, eu segui trabalhando, ele parou de trabalhar, né, e optou por entrar de licença (...) a 

gente, né, se mudou de apartamento, a gente veio pra esse lugar aqui que, enfim, que, que é 

um bairro nobre aqui, é do lado do clube, né, porque tudo isso em função do que ele queria, 

do conforto que ele queria, né, ele queria, assim, uma vida, bom, eu quero viver, né, e viver 

pra ele era isso, era ir pro clube nadar, era andar, era, sabe, e eu trabalhando.    

 

Pode-se perceber o quanto a doença crônica provocou mudanças na rotina do casal, 

necessitando de uma nova maneira de funcionar, o que envolve perdas secundárias: perda de 

trabalho de ambos, mudança de apartamento, em função de uma perda maior: a saúde de 

Apolo, o que levou o casal a se desfazer de alguns bens:  

 

(...) sempre tinha que ter uma reserva pra comprar as medicações, né, tipo assim, ter 

o dinheiro, sempre tava com alguma coisa vendendo, um apartamento, ou vendendo alguma 

coisa pra ter o dinheiro na época caso faltasse pra comprar.  
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Como relatado por Fonseca (2004), o diagnóstico de uma doença crônica é 

considerada uma crise vital que, geralmente, o paciente e seus familiares não estão preparados 

para lidar, visto que são muitas as mudanças físicas, psicológicas e sociais decorrentes da 

doença, existindo ainda incertezas quanto ao funcionamento futuro. Dessa forma, o contexto 

da doença do câncer de Apolo provocou sentimentos insegurança. Aquela vida que antes era 

conhecida deixava de sê-lo, o que provoca sentimentos de incerteza, medo, sensação de 

descontrole, como é possível identificar na fala de Ana: 

 

(...) eram momentos, eram altos e baixos, né, porque a cada vez que tinha que, passavam 

aqueles três meses, é... parece que tu... vi-vinha um medo assim, sabe, assim, uma coisa 

horrível porque tu não sabia se...é...o quanto tu ia, o quê que ia acontecer depois, sabe, 

ficava uma incógnita assim, sabe, então eu já preferia e ele também essa coisa assim, 

chegava em novembro assim, os médicos falavam: ah, vocês, faz exame só lá em janeiro, em 

fevereiro, eu já preferia fazer antes porque eu não conseguiria já sair pra natal, pra ano novo 

em paz, sabe, eu queria sair em paz, assim, então sempre se optava por fazer antes, né.   

 

O início da doença de Apolo, a partir da tipologia desenvolvida por Rolland (2008), 

pode-se caracterizar como de início gradual, visto que tratou-se de um diagnóstico de câncer, 

a partir de desconforto gastrointestinal (azia) inicial, e as mudanças provocadas por esta 

doença ocorreram de maneira gradual, permitindo um tempo para Apolo e Ana se ajustarem a 

elas e, assim, administrarem tal crise. Identifica-se que o curso da doença se caracterizou 

como progressiva por ter progredido severamente com o tempo e, dessa forma, Apolo e Ana 

se defrontaram com os efeitos perpetuamente sintomáticos da doença, em que, cada vez mais, 

foram se deparando com as limitações da doença. 

 

(...) tava muito difícil porque assim, eu via Apolo fisicamente, então agosto ali, é, o 

Apolo tava começando a inchar, o, ele já vinha me falando olha minha barriga, né, porque a 

barriga dele inchou bastante, né, o fígado, olha só! O quê que parece isso? Ele era um cara 

magro, alto, então, né, às vezes ele saía com isso assim. É, nossos problemas assim, depois 

da cirurgia foi complicado porque ficou muito limitado, né, ele, como ele teve um 

encurtamento do intestino, Apolo tirou acho que, é... não sei te dizer agora quanto assim, mas 

ele tirou uma, um tanto importante do, um tamanho importante do intestino, então assim, a 

digestão era muito rápida, então isso dava muita vontade de ir no banheiro, era muita 

diarreia.             
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Diante desta crise, pode-se identificar no discurso de Ana a utilização de mecanismo 

de defesa de negação no enfrentamento da doença de Apolo. Em diversos momentos fica 

evidente sua dificuldade em entrar em contato com a doença do marido e seu trabalho foi uma 

das maneiras encontradas para que seu foco se desviasse deste contexto.  

 

P.: E você, Ana? 

A.: Nesse meio tempo? 

P.: Sim. 

A: Eu trabalhei muito, bastante, né, me envolvia muito, ele me dava muita força pra isso, né, 

eu, eu vou te dizer que assim eu não pensei, o meu negócio assim era muito... o trabalho de 

certa forma, eu, eu tava num momento muito bom assim, sabe, essa coisa de da clínica, do 

auge da profissão (...) e ele me dava muita força , ele tava muito do meu lado, assim, sabe, 

(...) eu ficava muito pouco tempo em casa, assim, mas ele vibrava com aquilo ali, sabe?  

 

Neste contexto de doença, o despertar para a possibilidade de ter um filho surgiu com 

a orientação do médico de fazer a coleta do sêmen de Apolo, caso eles quisessem ter filhos: 

 

(...) o único momento que se pensou foi com aquele médico, se não a gente fica tão, é tanto 

atropelo que eu realmente acho que se o médico não tivesse nos orientado nessa questão ali 

da, da, da, né, de falar assim da, da, de colher o material, tu, tu é engolido por um monte de 

coisas que tu não consegue ter cabeça mesmo pra pensar. Então tu acaba fazendo uma 

químio e tomando medicação e depois não, perde o momento, né, de poder... então se pensou 

nisso, quando o médico falou, nossa, aquilo ali foi uma, foi um pouco de vida naquilo que 

estava acontecendo. 

 

A fala de Ana acima confirma a afirmação de Braun e Baider (2007) que a 

criopreservação é um procedimento médico em que a vida e a morte podem coexistir. Neste 

contexto de câncer de Apolo, em que o fantasma da morte estava fortemente presente, a coleta 

do material genético para uso futuro tinha o significado de vida para Ana, um resgate daquilo 

que estava se perdendo: a vida. 

A decisão de utilizar o sêmen para ter o filho não ocorreu logo após a sugestão do 

médico. Foi despertada a possibilidade, mas a prioridade, desde então, era o tratamento de 

Apolo. Após cirurgia de Apolo e diante da notícia de gravidade do seu estado, surgiram 
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opiniões de pessoas próximas sobre o fato do casal possuir o sêmen congelado, demonstrando 

total falta de apoio à possibilidade do casal usá-lo futuramente. 

 

(...) E lá em 2006 logo depois que Apolo saiu da CTI, né, que a recuperação dele foi na CTI e 

que ele chegou no quarto, essa prima, foi uma das primeiras coisas que ela disse pra ele 

assim, foi muito marcante isso assim porque isso me, imagino como é que tenha sido pra ele, 

né, ele me falou isso assim a noite assim, ela tava muito ansiosa porque ela disse assim, bom 

né, ãn, porque ela tinha ouvido aquilo que o médico tinha falado pra mim, que tinha sido uma 

coisa muito grave, e isso e aquilo, então ela chegou e disse pra ele: ah, eu fiquei sabendo aí 

que tu guardou material, tu tem um sêmen guardado, que palhaçada é essa? [...] e ela foi 

muito incisiva. Ela disse: olha eu acho que isso, que palhaçada isso, vocês é, vocês estão há 

cinco anos casados (...) se em cinco anos vocês não conseguiram ter, não é agora nessa 

situação que vocês vão, que vocês vão ter, né, e tu quer ter a mesma história que a tua?(...) tu 

quer repetir a tua história? Como é que vai ser uma criança sem um pai?    

 

Com esta fala da prima de Apolo, Ana foi confrontada com seu medo de não conseguir 

ter um filho com Apolo, visto que, até aquele momento, não houve espaço para que este 

projeto se concretizasse, e também foi confrontada com a possibilidade de morte de Apolo. 

Esta falta de apoio talvez a impossibilitasse de compartilhar seus desejos e sentimentos 

relacionados ao congelamento do sêmen e possibilidade de ter um filho naquele momento, 

tornando aquela vivência extremamente solitária, o que posteriormente dá espaço para 

sentimentos de culpa, quando decide realizar a reprodução assistida.  

Referindo-se ao comentário da prima, Ana diz: 

 

[...] então eu acho que isso pra mim foi muito doído, sabe, teve muitas coisas assim durante, 

porque assim, você levar, você é jovem, você, né... eu me via assim abrindo mão de muitas 

coisas no meu casamento com Apolo, acho que a gente teve uma vida assim muito, muito, 

muito, muito de muita responsabilidade sabe, porque tipo assim, eu era namorada, eu era 

noiva e a gente tava cuidando já dos avós, eles estavam na minha casa, nossa, eu peguei 

junto com ele, sabe, a família assim que era dele, pra cuidar, pra... e era cuidados mesmo, 

era lidar com empregada, era lidar com, era muita coisa, era eu e ele. Quando ele foi estudar 

fora, eu fiquei com tudo aquilo ali.  
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A impossibilidade de ter o filho com Apolo ou a falta de apoio das pessoas com 

relação à esta possibilidade levou Ana a se defrontar com a necessidade de abrir mão de mais 

uma coisa importante na história com Apolo. Desta forma, o significado de vida trazido pela 

possibilidade de uso do sêmen fica solitário no meio da falta de apoio. O único apoio que Ana 

refere ter encontrado foi do seu ginecologista: 

 

[...] e tinha algumas pessoas que... eu me lembro né, que, que essa, essa minha madrinha 

irmã né, ela chegou assim eu comentei depois com ela que esse médico saiu na época lá do 

quarto, ah o médico teve aqui e falou do material, não sei o que, aí uma das coisas que ela 

me disse foi assim: pensa bem, imagina, ver só você tá passando por tudo isso e depois tu vai 

querer um filho, ai Ana, pensa bem nisso porque, olha só a história do Apolo, olha só, né, 

tipo, assim, será que não vai ter problema, sabe, é, ligando o câncer a, tipo assim, que o filho 

também podia ter problema, sabe, uma coisa assim e tudo, então sabe, claro que não foi por 

mal, eu, e eu dividi com ela porque é uma pessoa da minha confiança até hoje, enfim, mas 

assim, sabe, na hora, assim, as pessoas, ninguém chegou e falou ah, que bacana, que legal, 

que né, tipo assim, quem, quem chegou assim e disse é... se preocupou com isso foi meu 

ginecologista, né, que quando eu fui procurar eu disse, [...] tá acontecendo isso, né, bah, 

então vai, eu acho que dá sim pra, vamos lá, faz isso, né, e... [...] então ele foi uma pessoa 

que me apoiou muito nesse sentido assim, né, tanto à mim quanto à Apolo. 

  

Com o sêmen congelado, houve uma dificuldade em decidir o momento de tentar ter o 

filho. Ana já tinha sido despertada quanto a esta possibilidade, mas a evolução do tratamento 

de Apolo e a característica depressiva dele eram componentes que a deixavam em conflito 

quanto ao momento de decidir. Existia ainda um complicador quanto à decisão de ter filho:  

  

[...] era uma coisa complicada pra ele porque, né, com todas as, ele, e-ele achava,eu acho 

que ele, eu acho não, ele chegou a falar pra mim muitas vezes, ele dizia: ah, mas quando a 

gente tiver um filho tu vai esquecer de mim, tu vai ser só a criança e nada mais. Então eu, eu 

sentia que isso era um medo que ele tinha, né, assim, até pela história dele, né, então e aí 

quando a gente decide, vem então essa questão da doença.    

 

Isto evidencia um aspecto importante da relação do casal. Durante a entrevista fica 

marcada fortemente a relação de cuidado de Ana com Apolo, antes mesmo do surgimento do 

câncer. Apolo era acompanhado pela psiquiatria e psicologia para tratar de depressão e é 
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possível perceber esta comorbidade permeando a maneira em que eles enfrentaram a doença 

do câncer e, também, na decisão de ter filhos. Esta relação de dependência de Apolo com Ana 

provoca insegurança em Apolo com a possibilidade de ter um filho, pois tendo uma história 

marcada de perda materna e ausência da figura paterna, ele teme perder o amor da esposa com 

a chegada do filho. Assim, pode-se inferir sobre a possibilidade de um estilo de apego 

inseguro ansioso/ambivalente que, como afirmaram Hazan e Shaver (1987), pessoas com esse 

estilo de apego se colocam, nas relações amorosas, preocupadas com o amor do parceiro ou 

medo da perda deste.  

 Braun e Baider (2007), referindo-se a decisão da viúva de ter um filho do falecido 

marido, afirma que o momento da decisão é problemático enquanto a viúva ainda estiver 

embutida no processo de luto. É possível compreender esta mesma dificuldade em uma 

situação anterior à morte do cônjuge, como por exemplo, no enfrentamento de uma doença 

como o câncer, pois um questionamento de Ana e da equipe médica que perdurou todo o 

processo de tentativa da reprodução assistida, mesmo quando já havia iniciado as tentativas de 

fertilização, principalmente nos momentos em que obtiveram insucesso foi: Será que este é o 

momento?  

 

[...] porque na verdade eu ficava esperando que tivesse uma certa estabilidade, só que 

as coisas assim, tu ver assim que as coisas vão acontecendo, né, assim, parece que você vai, 

parece que vai ter todo tempo do, você quer ter a falsa ideia de que você vai ter todo tempo 

do mundo pra decidir sobre isso, você vai esperar o melhor momento, mas é complicado de 

decidir qual é o melhor momento. 

    

[...] porque Apolo quando se abatia muito, eu tive muito cuidado assim de não ficar 

com aquela, aquela coisa assim de que, tá, agora eu quero pensar em mim, vamos, vamos 

pensar em outras coisas, vamos deixar de, eu tive muito cuidado com isso, sabe, assim, pra 

não, não machucá-lo porque se antes ele já achava que eu ia cuidar só da criança, e deixá-lo, 

imagina ele, né, com aquela doença e eu fiquei muito confusa com isso assim, né, e... mas eu 

também por outro lado eu, eu precisava assim... eu não sei se eu ia dar conta, sabe, de ter um 

bebê, de cuidar, de, de sabe, de Bah! Eu queria aproveitar tudo que eu tinha com ele, sabe 

assim, eu acho que eu, eu pensava um pouco nisso assim. 

 

Havia o conflito de Ana em decidir sobre ter o filho. Ela oscila entre seu desejo e seu 

receio, devido à crença de Apolo sobre perda do amor de Ana com a chegada do filho. Ao 
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mesmo tempo em que Ana se permite dizer que precisava e queria aproveitar tudo que era 

possível com Apolo, ela se questiona sobre dar conta de cuidar de um bebê naquela situação 

da doença.  

A decisão foi tomada em um período em que Apolo mudou de medicação no 

tratamento e que sua cura deixou de ser prioridade do tratamento, mas sim sua qualidade de 

vida. Enquanto Apolo estava voltado para seu tratamento, Ana estava focada na reprodução 

assistida, como num descompasso entre ambos, em que a bipolaridade morte e vida estava 

fortemente presente.   

 

[...] aí eu acho que foi em 2008, ele tava já com os tumores bem assim, a coisa estava 

mais difícil, é ... ele, os exames assim do fígado, as enzimas, essas coisas assim tavam mais 

alteradas, né [...] eu sei que em 2008 daí então assim, vamos tentar? Vamos tentar. Acho que 

foi quando eu vi assim, né, acho que teve um momento de folga, ele foi pra essa segunda 

medicação [...] claro que isso indicava também que as coisas não tavam tão bem, então aí se 

decidiu. 

 

 [...] mas assim... foi muito difícil, sabe, foi muito difícil, porque assim, a gente decidiu 

mas assim, tá, vamos tentar? Tá, vamos tentar então, vamos ver, eu, eu via Apolo assim me 

dando força, mas assim, eu tinha que ir so-, eu fui sozinha no médico, né, então assim [...] 

Apolo tinha um monte de coisas que ele tinha que fazer durante o dia, os dias dele, o ritmo de 

vida dele era diferente do meu ritmo de vida, entendeu? A gente tava e não tava junto. É, 

como é que eu vou te dizer assim, ele tava é... [...] ele tava junto comigo, mas ele tava muito 

focado na doença dele, sabe, e eu acho que eu tive que pensar nos dois, assim, sabe. 

 

O mecanismo de defesa da negação continuava presente no enfrentamento de Ana. 

Dessa forma, junto com o significado de vida houve também a negação da morte, o que ficou 

evidente no momento em que Apolo e Ana foram assinar os papéis, após a decisão do casal de 

congelar o sêmen: 

 

[...] a gente fez todo aquele, eu sei que a gente fez uma batalha de exame, a gente 

deixou tudo pronto, né, desde o HIV, Sífilis, né, um monte de coisa, deu tudo ok, sim, tava 

tudo lá, tinha esse monte de papel que tinha que assinar, tudo a gente assinou, fez, só que em 

nenhum momento foi nos dito que a gente precisava ter registrado isso em cartório, né, então 

assim, eu fiquei com uma cópia e o médico ficou com a outra cópia, e foi isso. Se entregou lá 
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na clínica e deu. E eu também nunca, vou te dizer bem a verdade, eu... a gente lê aquelas 

coisas, a gente vê tudo aquilo, mas assim, não sei se é uma negação ou não, tem uma parte 

ali que fala sobre a morte. Mas assim, sabe, olha aquilo ali passou batido pra mim, assim, 

não me, e dele também, né assim [...] porque tinha uma parte ali que era ele autorizando no 

caso dele vir a falecer que eu continuasse o processo assim de fertilização. [...] isso foi uma 

coisa que na hora você não pensa também, sabe, hoje, hoje eu assim, eu tô mais, mais dentro 

assim, aí eu vi que foi uma preocupação assim que eu deveria ter tido antes, né, e, e nem o 

médico, né, assim.   

 

Esta fala retrata a impossibilidade de Ana, Apolo e do médico integrarem os dois 

polos que o casal estava vivenciando: a possibilidade de morte de Apolo e a possibilidade de 

conceber um filho nesse contexto. Esta é uma questão ética que necessita ser discutida, pois 

corrobora os achados de Schover et al (2002b), que identificaram em sua pesquisa que, apesar 

de 96% dos oncologistas concordarem que deve ser discutida a disposição póstuma dos 

tecidos criopreservados, não perguntaram para o paciente sobre a possibilidade do uso do 

esperma após sua morte. Este diálogo, geralmente, ocorre antes do tratamento ser iniciado, o 

que pode amenizar decisões precipitadas, visto que os pacientes vivenciam um momento de 

opressão pelo diagnóstico de câncer (BRAUN & BAIDER, 2007), invadidos por diversos e 

contraditórios sentimentos.  

Esta discussão pode auxiliar também em decisões futuras do cônjuge em situação de 

morte do parceiro e sugere a importância da inserção de um psicólogo na equipe 

multiprofissional, para identificar e acompanhar o processo do casal quanto à decisão, seja de 

criopreservar o material genético ou de utilizá-lo no futuro.  

No momento em que Ana e Apolo assinam os papéis, não estava em pauta a 

possibilidade da morte de Apolo e, assim, não era sobre essa possibilidade de o que fazer com 

o material criopreservado que a decisão foi tomada. A aproximação desta possibilidade foi 

acontecendo aos poucos, posteriormente a decisão de criopreservar o sêmen. 

 Após assinar todos os papéis, deu-se início as tentativas de fertilização in vitro. É 

notável perceber o desamparo e sobrecarga de Ana nos momentos em que se dirigia à clínica 

de fertilização, pois somado a todo desgaste físico e psíquico do tratamento médico para 

engravidar, tinha o sofrimento da vivência do câncer de Apolo e a indisponibilidade deste 

para acompanhá-la naquele projeto. Ele, voltado para o tratamento e ela, para a reprodução 

assistida:  
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[...] Claro que ele conversava comigo, ele perguntava como tinha sido, mas assim, era 

diferente de você chegar naquele consultório, sabe, é... você chegar sozinha e aí, né, você 

toma aquelas medicações, você reza pra que dê tudo certo, eu acho que optar por um 

tratamento assim, né, tem, você tem que ter tolerância a frustração várias vezes, muitas 

tolerâncias assim, porque você tem que torcer pra, chega num momento pra dar certo, pra 

medicação fazer efeito, aí você chega lá na época de controlar a ecografia, aí você tem que 

torcer pra que tenha folículo. Aí uma vez que tenha folículo, você tem que torcer pra que 

tenha óvulo no folículo, aí você tem, uma vez que tenha você tem que torcer pra, pro, pro, 

pra acontecer ali, pra fazer a cole-, porque assim, tá, fui lá fazer a ecografia de controle e aí 

não dava, porque daí o folículo, eu não tinha respondido, eu tinha naquele mês, com tudo que 

eu tinha tomado, com as injeções, por mais potente, assim, das medicações, eu tinha 

produzido um, um folículo só que talvez fosse o folículo do mês e, então eles me 

questionaram, será que vale a pena? [...] então para com tudo, espera novo ciclo, faz tudo 

que é exame, vê se tem alguma alteração, se não tem, e aí ele falava, bom, mas será que é um 

bom momento, olha só, será que você não, às vez-, né, aí eu, saía dali assim com muita 

vontade de chorar, eu saía muito mal dali, sabe, porque é pesado você, é como, é... sabe, você 

sente assim que não conseguiu, sabe, tipo assim, olha, é... ah não sei! Parecia que eu tinha 

perdido um filho mesmo ali, sabe, é assim, que eu sentia, tipo, olha, eu to vindo aqui, eu to 

tentando, eu tentei o que era de mais, de melhor, né, de melhor e eu não respondi.   

 

[...] enquanto isso o tratamento de Apolo tava a mil, ali, altos e baixos, aquela coisa, 

faz os exames se frustra, chora, ele fica deprimido, aí ele pega, vai para x (estado brasileiro), 

fica lá com meus pais, aí volta, vai na M. (psicóloga), se trata e eu ali, né, a clínica, era 

assim, a gente viajava muito nos finais de semana, algumas vezes a gente conversava, ele me 

perguntava, sabe, é, como é que vai ser pra você criar uma criança, né, sozinha, né, como é 

que é isso, né, eu via que ele ficava com uma certa preocupação com isso, né, eu às vezes não 

queria falar, porque pra mim era muito pesado, sabe, acho que foi muito pesado, assim, 

porque Apolo era muito assim, ele era muito... é... como é que eu vou te dizer... ele parece 

que sabia que... é, eu me via as vezes fugindo de falar da morte dele, sabe, e ele às vezes 

querendo falar daquela ausência sim, sabe, mas como ele era muito denso, eu as vezes, ele 

falava assim, Ana, a gente tem, ele falava assim, você tá fugindo. Eu disse eu não to fugindo! 

Se acontecer vai acontecer! E eu vou dar conta como eu to dando conta agora das coisas! Eu 

acho que eu vou chorar, eu vou sentir falta, eu vou, vai acontecer, mas a gente vai ficar aqui 

falando disso, a gente vai ficar chorando e a gente vai ficar, as vezes eu, quando eu chegava 
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em casa do trabalho eu me sentia entrando num terceiro turno, sabe, tipo assim, nossa, 

porque daí ele vinha com toda uma demanda que as vezes era pesado, e... e aí a gente tinha 

que tratar das coisas dele, tinha que tratar das nossas, né, das minhas, então foi tudo muito 

assim, sabe, às vezes eu achava ele um pouco egoísta, eu dizia isso pra ele, às vezes ele 

também dizia ah, mas, é, você ta-, ele falava que eu tava fugindo, ele dizia você tem que 

aproveitar pra gente falar disso, eu to indo Ana, eu to, mas como ele era depressivo [...] ok, 

eu sei disso mas a gente precisa pensar só nisso, né? Eu pensava, eu disse o quê que você 

quer falar? Né, na verdade ele queria ficar se perguntando porque que isso tava acontecendo 

com ele, que ele não aceitava, que isso era uma coisa difícil, que isso era uma coisa... só que 

ok! Eu tinha um limite pra isso, sabe, eu não aguentava ficar falando nisso o dia todo, a noite 

toda porque, então assim, bah! Foi um momento muito difícil assim, né, e eu tomando o 

clomide. 

 

Pode-se perceber a decisão de Ana de tentar ter um filho a serviço de uma fuga do 

contexto do câncer e da iminência de morte de Apolo. Mais uma vez o mecanismo de defesa 

de negação estava sendo utilizado inconscientemente, como uma maneira de proteger-se de 

todo aquele sofrimento. Como Rolland (2008) discutiu, os familiares, diante de uma doença 

crônica que ameaça a vida do ente querido, temem o futuro, visto que serão sobreviventes 

sozinhos e, assim, oscilam entre o desejo de estar próximo do doente e, ao mesmo tempo, um 

impulso de afastar-se, emocionalmente, deste. Com o foco no tratamento da reprodução 

assistida, Ana se afastava deste contexto, pois era possível acolher a vida, mas ainda não a 

morte.  

 

(...) só que daí em 2009 foi o pior ano de Apolo, ne, até o primeiro semestre as coisas 

tavam ali, ele teve que, ele só aumentava a dose do sutente, isso indicava, emocionalmente ele 

tava muito ruim assim, por causa disso, e ali começou uma coisa muito assim, parece que ele, 

né, ele dizia olha... eu não, eu já sei que, que eu não vou durar muito tempo, né, eu acho que 

eu vou morrer, eu acho que tá chegando o final, Ana, ele não me poupava de nada, sabe, 

assim, ele não era nem um pouco, ele era muito incisivo, assim, nas colocações dele. E eu 

ficava muito assim, é...sem graça, né, tipo, tá vamos mudar de assunto e agora vamos falar 

de ter um filho, vamos tentar novamente, ah, não sei, parece que não tinha espaço mesmo, 

sabe, pra aquilo ali, e... 

P: Pra aquilo o que? 
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A: Pra se tentar novamente uma fertilização, pra se pensar em ter um filho novamente, dentro 

daquela circunstância de que ele não tava bem, sabe, assim, isso me detonou, porque assim, 

eu sentia que era uma constante, é, todo dia era um dia diferente, era um, era um leão por 

dia, sabe, tipo, eu comecei a viver assim, tipo, olha, não vou entrar na do Apolo de que ele 

vai, porque se não a gente vai começar a chorar desde agora uma coisa que eu não sei o quê 

que vai, a gente não sabe, tudo bem, as coisas estão piorando com ele, mas...eu tenho que 

levantar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que pensar em 

outras coisas, ele também, a gente tem nossa vida, né, não...era assim que eu vivia. 

 

Diante das três tentativas frustradas da reprodução assistida, Ana se questionava a 

respeito do seu desejo de ter um filho naquele momento, sendo possível identificar 

sentimentos simultâneos de raiva, culpa, frustração, perda, solidão, dúvida. 

 

[...]é chegar lá, eu ficava pensando nossa, quê que eu to fazendo, será que é um bom 

momento? Olha, eu acho que todas às vezes que eu fui, eu me lembrei uma coisa que uma 

colega minha dizia assim, né, que o desejo é tudo, né, que contra o desejo não tem nada 

assim, né, tipo, tu deseja, tanto que tem tantas mulheres às vezes  que adotam né, enfim, por 

questões enfim, não conseguirem enfim, e depois de um tempo ficam grávidas, né, e assim, 

parece que relaxam e a coisa acontece, né, e eu às vezes ficava me perguntando o quanto que 

eu tava desejando, sabe, porque eu queria, mas eu me culpava, era uma coisa assim muito 

pesada, assim sabe, eu ia pra lá, mas eu me sentia assim, eu ia alegre, mas eu ia assim com 

um monte de...é...não era dúvida do que eu tava fazendo, eu tava certa porque a gente já 

tinha combinado, era isso, mas eu ficava pensando assim, poxa, eu tô sozinha, eu tenho que, 

sabe, e se não der certo, e se não sei o que, sabe, daí eu ficava me questionando assim o meu 

desejo com isso, sabe, claro, eu ia pra terapia, tudo, mas bah, olha, e aí eu as vezes eu falava 

pra ele, né, e às vezes ele se irritava um pouco, ele disse ah, você vai exigir que eu vá lá com 

você, então, eu achava também assim, que eu não podia exigir que ele fosse lá comigo, 

entendeu, assim, é...pra ver a ecografia, se o óvulo, eu achava que eram coisas que eu tinha 

que dar conta, ne, porque muitas vezes ele vivia em função disso, as vezes eu ficava pensando 

assim, nossa, ele sempre tinha que tá fazendo exames, era muita coisa, a gente pensa que é só 

a cada três meses não, não é, ele tinha que fazer exame de sangue, hemograma, ele ficava 

praticamente o tempo que ele tava era em função dessas coisas, sabe, e o tempo que se tinha 

assim livre, um pouco, era que a gente ia pra gramado, a gente ia as vezes sabe, fazer, curtia, 
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assim, essas coisas, assim o que, o que a gente podia, né, sair, ir num cinema, ou sei lá, 

alguma coisa assim ou ir pro clube.   

 

(...) ah, eu me via muito assim, eu me via muito...é, forte e frágil ao mesmo tempo porque... é, 

eu não admitia, é, esmorecer sabe, assim, tipo assim, as horas que eu me via mais frágil era 

quando eu tinha que entrar naquela clínica, eu falava assim pra mim: Nossa! Eu to vindo 

aqui por uma coisa tão boa, mas eu não to feliz, sabe, eu não tava... (...) eu me sentia assim 

que eu, eu tinha medo! Sabe, eu tinha medo de não ter, sabe, e...e eu sentia que eu tava 

sozinha naquele momento, sabe, assim, então isso me doía assim porque, é, tu sente que teu 

corpo não é mais o mesmo, aí você faz questionamentos, né, porque que, é, não vou dizer que 

não porque mesmo em terapia assim sabe, é, esses porquês né, porque que eu deixei pra 

agora? Claro que eu sabia o porquê, né, porque pelas condições, por tudo, melhor momento, 

tudo, né, mas claro a gente também não sabia que a coisa, que tudo ia terminar assim, né, 

uma situação tão, enfim, aquele era o momento que foi possível na minha vida. 

 

 Associando as fases da doença crônica desenvolvidas por Rolland (2008) ao processo 

de decisão de Ana e Apolo sobre a realização da reprodução assistida, pode-se perceber que: 

na fase de crise, a qual inclui o período inicial de reajustamento e manejo depois que o 

problema foi esclarecido por meio de um diagnóstico e de um plano inicial de tratamento, fez 

parte a decisão do congelamento do sêmen de Apolo, visto que este procedimento deve ser 

efetuado anteriormente ao início do tratamento. Quanto a decisão sobre ter o filho, esta 

ocorreu na fase crônica e perdurou até início da fase terminal de Apolo, que são as fases em 

que as questões de morte e doença terminal se fazem inevitavelmente presentes. Isto confirma 

a decisão de Ana de ter o filho e se envolver no processo da reprodução assistida como uma 

maneira de evitar parte daquela realidade que era desagradável, juntamente com os 

sentimentos de angústia, tristeza, impotência que a doença de Apolo mobilizava, 

evidenciando uma dificuldade de Ana em entrar em contato com tais questões.  

Na penúltima tentativa deles, em que foi possível realizar o procedimento de 

transferência de embriões, Ana relata a sensação de, em um único momento, estar grávida. 

Esta sensação é identificada em outras mulheres em tratamento, como relatado por Seger-

Jacob (2006), que afirma sobre o “breve momento de gravidez” que ocorre quando da TE, 

sendo caracterizado como o primeiro momento de maior tensão, juntamente com aquele de 

investigação do diagnóstico de infertilidade. Também o dia da coleta dos óvulos foi 
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assinalado como estando em 1º, 2º ou 3º momentos mais tensos por 30,6% dos pacientes, 

sendo por 50% das mulheres e 11,1% dos homens. 

 Assim, pode-se perceber a expectativa e ansiedade de Ana em torno deste momento, 

em que já sentia-se sem esperanças pelo fato de ter vivenciado frustrações anteriormente: 

 

(...) aí eu sei que então quando eu tomei o clomide daí eu fui lá, tinha, fazer a 

ecografia eu já chegava assim a tremer, ne, aí eu, aí tinha dado quantos folículos? é...acho 

que foi quatro folículos. Aí ele falou nossa, olha só, você, né, quatro folículos, com o clomide, 

né, assim viu, você não tava acreditando e...e os quatro com, foi, os quatro com óvulos assim, 

né, os quatro tinham daí ele disse, então agora a gente vai fazer o seguinte, aí tem todo 

tempo, aí tá,uma vez que você vence a ecografia aí ele marca tal dia pra você ir lá, fazer a 

coleta desses folículos, né, aí você tem que rezar pra que tenha óvulo, aí uma vez tendo, né, 

foi feito a coleta, eu me lembro que eu fui sozinha também, aí você tem que rezar porque daí 

ele vai fazer então a fertilização. Aí você tem que rezar pra que dê certo, pra que todos 

tenham, enfim, aí ele ligou pra nós e disse olha, é...foram três, né, a gente vai, foram três ... a 

gente tá, han, eram, ele, ele falou assim olha, deu três embriões, foi isso que ele falou? É. E 

esses fertilizou mas tem um que a gente tá na dúvida, a gente tem que esperar um pouquinho 

mais, alguma coisa assim que ele me disse assim, aí quando foi a noite ele disse não, olha só, 

é, a gente vai implantar é ... vamos fazer isso, vai ser, foi num domingo, se eu não me engano, 

às 7 horas da manhã. Tem que tá aqui, não sei o que, começa a usar esse tipo de medicação, 

que eu acho que é uma medicação pra que você produz pra preparar o útero, acho que é uma 

coisa assim. E. aí o Apolo foi comigo, né, e daí, então foram 3 embriões. E. aí ele foi, aí foi 

um momento assim de, sabe assim, que foi, não sei, foi um momento, assim, mais como é que, 

assim, eu me senti realmente assim...é...desde que a gente optou por isso, né, assim, foi o 

momento mais assim que eu me senti assim, sei lá, ou engravidando ou grávida, ou cuidando, 

sabe, porque pra mim eram, eram vidas, assim, foi muito bacana sabe, assim, de ver, de 

acompanhar na ecografia, a introdução, de ver que ele tava ali, sabe, isso foi assim muito, 

isso nunca mais eu vou esquecer assim, né, isso foi muito bacana, muito, muito especial, 

assim mesmo assim. Aí tá, daí você fica ali, você sai dali aí você, começa toda uma torcida 

pra que né, possa vingar, (...) pra mim o que ficou desse momento foi aquela, aquele monitor 

e vendo a introdução, vendo eles me explicarem assim, que, né, que olha foi um, foi outro, 

agora vai o terceiro, sabe, isso assim foi o mais, foi muito especial pra mim, e vê ele do meu 

lado ali, sabe, assim, acho que aquilo ali foi um momento muito, único assim, né, assim, e que 

realmente faz toda diferença. Aí enfim, saí dali vim pra casa, fazer aquele repouso todo, 
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espera e eu nunca acho que fiquei tão ansiosa na minha vida por fazer um teste de gravidez 

assim, porque eu queria muito que pudesse, só que ali ele mandou esperar num sei quantos 

dias, acho que eram 15 dias pra fazer o teste. 

 

Consequentemente, Ana relata sobre sangramento que obteve dias após a TE e 

sentimento de tristeza e perda pelo abortamento espontâneo que sofreu. Neste momento, é 

possível identificar a necessidade de Ana em ser acolhida em sua dor e de, mais uma vez, se 

distanciar da realidade da doença de Apolo: 

 

(...) eu comecei a sangrar. E... e aí eu vim pra ca-, não sei aonde, da onde, eu sei que 

eu tava num táxi, eu peguei um taxi da onde eu tava e aí eu liguei pro médico, eu disse olha 

P., é o seguinte, eu estou indo pra casa porque eu to tendo sangramento, daí ele disse bah, 

isso é um mau sinal, assim, né, então, você pode tá abortando, você pode tá, tem várias 

coisas assim, mas aí ele mandou eu vim pra casa fazer repouso, introduzir mais uns 

ovulozinhos que eu acho que é alguma coisa de preparo do, tem haver com preparo do útero, 

assim, uma coisa assim, eu não me lembro agora mas aí enfim, ele falou olha, introduz, 

depois de tantas horas eu vou te ligar, você introduz mais, não sei o que, mas aí bah, não, é, 

isso aí foi assim, foi com uns 10 dias, assim, que eu já tinha feito assim a implantação, isso 

começou acontecer, né, e veio daí, eu comecei a sangrar, daí não parei, no outro dia piorou, 

então, aí enfim, eu fiz o, aí sim, eu fui fazer o exame, daí não deu, aí ele disse olha,é, você 

perdeu, realmente assim, acho, me parece que eu tive um abortamento ou nem tinha dado 

certo, ele ficou um pouco na dúvida assim, então aquele dia foi o dia pior, foi um dia assim, 

horrível, foi um dia assim de enterro aqui, sabe, assim, de porque ele ficou muito chateado, 

os meus pais assim, meu pai tava muito, meu pai ele muito mais que minha mãe assim, ele 

mesmo distante parece que tava aqui, sabe, ele ficou tão sentido, quanto a gente, assim, sabe, 

então isso assim, apesar de ter sido um dia muito triste, aquele dia, aquela noite, assim, é... 

mas assim, eu me senti muito acolhida sabe, eu acho que foi uma das noites assim que se 

deixou de pensar, é, na doença grave do Apolo, na morte do Apolo, pra se pensar então que, 

bah, é, não deu certo ali, a fertilização, sei lá, perdemos os bebês ou sei lá, sabe, porque pra 

mim é como se eu tivesse tido um abortamento mesmo, né, é...como se eu tivesse perdido, né, 

assim, então, bah, foi muito ruim isso assim, foi muito, mas assim, foi menos, é....eu acho que 

o acolhimento naquele momento assim foi dentro de uma outra coisa grande que tinha, né, 

acho que foi, enfim, daí enfim, acho que aquele dia, aquela noite, isso foi, isso aconteceu, né, 

de noite, assim, de tarde pra de noite assim, foi assim complicado, enjoado, foi ruim. E aí o 
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Apolo começou a se cobrar, poxa, mas nem pra um filho eu sirvo, esse tipo de cobrança, esse 

tipo de coisa e... daí eu tinha que esperar, né, tem tudo isso, né, aí você espera mais não sei 

quanto tempo. Isso aí foi em 2008, já era acho que final, isso aí foi em setembro, né, se eu 

não me engano foi em setembro de 2008 que eu tentei isso aí. Aí em 2009, é... a gente foi, eu 

me lembro que naquele ano assim a gente foi viajar, a gente gostava muito de ir pra A. 

(cidade localizada na região nordeste do Brasil) assim, ele gostava muito de ir pra, e eu 

também, aí a gente foi assim, né, pra lá, tudo, e aí a gente veio com a ideia então de que em 

2009 a gente ia tentar, né, de novo assim. E...só que daí em 2009 foi o pior ano do Apolo, ne. 

 

 Parkes (1998), abordando a perda por morte, afirma que a mente tem seus recursos 

para limitar a quantidade de informações desorganizadora para o indivíduo e que, enquanto o 

indivíduo se limitar não é possível ajustar-se ao problema e, assim, adquirir uma nova 

identidade. Pode-se compreender esta mesma situação aplicada a uma situação de luto 

antecipatório, em que a antecipação da morte de um ente querido é tão ameaçadora, como 

afirmou Rolland (1998), que provoca diversos sentimentos como desespero, tristeza, 

ansiedade. Como uma maneira de limitar/proteger-se de tais sentimentos e das informações 

desorganizadoras que os provocam, o indivíduo utiliza mecanismos de defesa, como no caso 

de Ana em que nega a realidade da doença e morte de Apolo se focando, inicialmente, no seu 

trabalho e, posteriormente, no tratamento da reprodução assistida. Tais mecanismos podem 

amenizar a dor e ansiedade da realidade do câncer e iminência de morte, mas não os eliminam 

e, assim, acabam prolongando tal sofrimento, dificultando o processo de vivência do luto 

antecipatório, oferecendo riscos para uma vivência de luto complicado posteriormente, com a 

morte efetiva.  

Entretanto, Parkes (1998) também afirma que, na maior parte do tempo, as defesas são 

bloqueios parciais que se alternam com a consciência dolorosa, como num processo gradual 

de tomada de consciência da realidade sofrida. Com a piora cada vez maior de Apolo e 

consciência deste fato, Ana desiste do tratamento de fertilização in vitro, alegando que “não 

tinha espaço” para o projeto parental naquele momento e reconhece a sobrecarga que era 

enfrentar o tratamento naquelas condições: “é demais para mim”. Quando isto acontece, ela 

consegue escutar Apolo e suas “lamentações” e, juntos, reconhecem que não existia mais 

tempo para a realização daquele projeto.   

 

(...) a coisa tava bem assim, sabe, não tinha espaço e a coisa tava piorando. (...) e aí 

começou, aí, aí acho que foi em setembro, por aí... em outubro de 2009, né, ele perguntou pra 
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mim, né, ele falou, ele começou a me dizer assim que, o quanto ele gostaria de ter um filho, 

né, o quanto seria bom, quanto que, a gente começou a falar mais sobre isso, né, assim, 

é...não sei se era porque ele tava percebendo que ele tava ficando pior, não sei assim. E aí 

ele começou a me falar mais da infância dele, a lembrar de coisas que ele não tinha 

lembrado, né, a ficar com muita raiva dessa prima dele, né, tipo assim, porque que ela tinha 

que se meter, porque que ela achava que ele não podia ser pai né, naquele momento, porque 

que ele não era capaz, parece que a ficha caiu dele, começou a trazer muito forte essa coisa 

assim, né,  então... então assim foi bom, é...quer dizer, no meio de algo tão pesado, é...ele 

poder trazer essas coisas mais de vida, sabe, essas coisas mais assim...enfim! Foi ali que ele 

conseguiu, né, então assim, talvez em função, né, do processo terapêutico dele, não sei! Mas 

ele começou a trazer isso, assim, então pra mim isso foi muito bom, sabe, poder ouvir ele 

falar, ele a se defender um pouco, ele a defender um pouco, de uma forma mais clara né, ele 

disse, não, olha só, né, a gente já cuidou de tantas coisas, eu e você aqui, claro que eu penso 

em você! claro que essas coisas, essas conversas era no meio de muito choro também, né, 

meu, dele, era muito, porque é...sempre se tinha aquela ideia de que ele não ia tá junto, né, 

que ele não ia conseguir acompanhar, né, tipo assim, que, mesmo que eu ficasse grávida 

naquele momento ele não ia poder ver o nascimento do filho, ele tinha, tinha essas coisas 

assim. ... Então acho que isso, é assim, foi bem pesado, assim, é... era bom e ruim ao mesmo 

tempo, né, e...mas enfim, pra mim eu, eu, né, eu dizia que bom tá te ouvindo, que bom ta, né, 

tá podendo ouvir isso de ti porque isso dava um significado pra aquilo que eu, né,  tipo 

assim, poxa ele quer ter também, ele, né, quando eu vi ele ficando brabo, mas ele, não é por 

ele ta brabo com a prima, mas por ele tá tomando uma decisão que era dele, tipo, mas 

porque que eu não posso ser pai, porque que, porque que o tempo, esse tempo eu, tem que ser 

o tempo, porque que em cinco anos não aconteceu e agora não pode acontecer? né, então 

assim, bah! Pra mim foi muito importante aquilo ali, aquela, aquela...a opinião dele diante de 

algo que era ter um filho. (...) ele conseguiu, sabe tipo assim, ele tava certo de que ele queria 

e de que aquele momento agora não tinha mais tempo e que, então ele lamentava isso mas 

ele tava me passando muito a segurança de que se eu quisesse, de que se eu, né, é isso ia ser 

uma coisa boa, isso ia ser um fruto, aí começou aquela coisa do nome, dos B. (sobrenome de 

Apolo) , porque ele era filho único de filho único, então isso foi muito legal, sabe, assim... 

  

Nesta fala Ana se sente autorizada por Apolo a dar continuidade ao tratamento de 

fertilização após sua morte e um outro significado emerge além da vida, que é o de fruto, o 

filho como fruto de uma história de vida e de uma relação amorosa.  



A n á l i s e  e  D i s c u s s ã o  d o  C a s o | 115 

 

  

 

 

 

2. Morte de Apolo, ritual de despedida, vivência do luto e segunda decisão 

 

Com a piora de Apolo, a notícia de que já se tinha perdido o controle sobre sua doença 

ocorreu de maneira inóspita, a médica que o acompanhava teve dificuldade em dar esta 

notícia e, assim, entrou em contato com Ana por telefone para informar a situação. Diante de 

sua dificuldade, a médica não pôde oferecer acolhimento à Ana diante daquela notícia, 

deixando-a confusa, dificultando a assimilação daquela informação desorganizadora.  

Diante deste contexto, Ana sente-se em uma condição de alguém que guarda um 

segredo e se questiona acerca da capacidade para compreender aquela realidade: 

 

(...) ela ligou pra mim e disse: olha, eu quero, to te ligando porque o Apolo piorou 

muito, os exames estão muito ruins e o Apolo vai morrer. ... Aí ela me perguntou: eu não sei 

se tu, se tu vai, se vocês estão pensando, se vocês continuam tentando ainda, mas eu, é, se tu 

tá tentando engravidar ou não, não sei se, né, a gente não falou disso na última consulta, mas 

assim, o que eu quero te dizer é pra poder te preparar porque isso vai ser um momento muito 

difícil e...daí eu fiquei meio assim, sabe, bah! Foi como se eu tivesse levado, eu disse: tá mas 

é, tu tá falando isso pra mim, mas tu falou isso pra ele? Não, ela disse não, eu não falei e eu 

to te falando porque ele vai morrer. Tá mas, como assim? O quê que aconteceu porque eu 

tive na consulta, sabe, foi uma coisa assim ó, eu fui numa consulta na quinta, na... isso 

aconteceu na quarta, na sexta ela me ligou, então o quê que podia ter acontecido que ela, e 

como ela tudo foi sempre foi muito às claras, né, ela podia ter dito, sei lá, mas eu não sei, 

acho que tocou numa coisa muito dela, sei lá, eu sei que ela daí me ligou então assim, eu tava 

um pouco perdida, eu tava me sentindo assim muito mal, porque eu tava me sentindo 

escondendo alguma coisa dele, sabe, então ela me disse olha, é, eu acho que você de repente 

não tenta, se você tá pensando de tentar alguma coisa agora por esses dias, você não tenta, 

espera porque vai ser um momento muito difícil tá, mas o Apolo vai morrer? Eu falei assim 

pra mim assim, vai, a qualquer hora, e vai ser do coração. Nossa, sabe, daí isso assim, aí 

quando foi sexta de noite eu vi a psiquiatra vindo aqui! Sabe? Eu não tava sabendo de nada e 

ele também não e aí, sabe, eu fiquei meu Deus, será que eu to negando? Tu sente uma um 

louco, sabe, assim, no meio de, o quê que a gente tá fazendo, sabe, aí ela veio, como ela era 
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uma pessoa conhecida, tudo, ela conversou com o Apolo bastante tempo, ele meio que se 

assustou porque nunca ele precisou, ela precisou vir aqui, sabe, mas é que ele tava muito 

mais cansado, o Apolo tava bem cansado. E...aí eu sei que daí ela veio aqui a médica mandou 

ela vir aqui aí ela disse, olha Ana, eu vou te dizer que é muito cruel o que está acontecendo, 

eu não entendi ainda o que está acontecendo, só que assim, eu, pelo o que eu to entendendo 

ela tá querendo que eu seja a porta-voz de algo que ela tem que ser, e eu não vou fazer isso. 

Eu vim aqui pra atender o Apolo sim, né, mas assim, ah, eu não vim aqui pra dar notícia 

nenhuma, até porque eu não sou oncologista, eu sou a psiquiatra, eu vou dar o apoio, mas 

assim, você tá correta no que você tá pensando, eu acho que tem uma dificuldade aí, ela, e eu 

coloquei isso pra ela que como médica ela teria que vir procurar vocês ou chamar vocês lá, e 

ela não tá fazendo isso, o Apolo chorou muito comigo agora, porque ele tá percebendo, ele tá 

sozinho, eu acho que você, é, vocês tem que ligar pra M. (Psicóloga de Apolo), né, eu acho 

que ela tem que tá ciente, eu acho que é bom vocês dividirem isso também, (...) e eu aquele 

dia assim, eu não sabia né, se eu falava, se eu não falava que a E. (Médica), né, o quê que eu 

falava eu fiquei muito bah, fiquei assim sem, eu acho que eu até liguei pra M., comentei sobre 

isso assim. 

 

É importante ressaltar sobre a dificuldade da médica em comunicar ao casal sobre a 

inevitabilidade da morte de Apolo. Esta notícia, por si só, é desorganizadora para o paciente e 

sua família, que necessitam de um tempo para assimilar a informação. Neste caso, houve um 

complicador que foi a porta-voz desta notícia, que com sua dificuldade de informar à Apolo e 

à Ana provocou toda uma situação mais desorganizadora do que já era.  

A esta situação, primeiramente, pode-se fazer uma referência às fases de luto 

desenvolvidas por Bowlby (1973[2004b]), discutidas no capítulo 6, em que este autor 

identifica uma reação universal das pessoas à morte de um ente querido. Estas fases podem 

ser vivenciadas também a partir do recebimento de um diagnóstico de doença grave e notícia 

de inevitabilidade da morte e, assim, podemos caracterizar este período vivenciado por Ana 

como a fase de entorpecimento, pois existe a reação inicial da notícia desorganizadora que foi 

recebida, estando geralmente associada à um choque inicial e uma incapacidade de aceitação.  

Nesta vivência, a médica que acompanhava Apolo não pôde oferecer uma base segura 

ao casal, conceito este discutido no capítulo 5, desenvolvido por Bowlby (1989; 1969 [2002]; 

1973 [2004a]; 1973 [2004b], 2006), na Teoria do Apego. Assim, a médica se colocou 

indisponível diante de uma situação assustadora, não oferecendo a segurança que o casal 

necessitava. Este caso evidencia a importância da equipe de saúde funcionando como uma 
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base segura ao indivíduo doente e sua família, oferecendo suporte, acolhimento, orientação, 

contenção de sentimentos e segurança psíquica, bem como as consequências no processo de 

luto (mesmo anteriormente à morte propriamente dita) quando esta função não ocorre.  

Pode-se também identificar alguns fatores de proteção neste momento conturbado do 

recebimento da notícia sobre inevitabilidade da morte de Apolo: a psiquiatra, que apesar de 

ter aparecido inesperadamente na casa do casal pôde, de alguma forma, dar uma orientação e 

contenção dos sentimentos de tristeza e solidão; e a psicóloga que acompanhava Apolo e que 

esteve presente durante todo processo de adoecimento e morte, auxiliando no enfrentamento 

de ambos. 

Após este acontecido, Apolo foi progredindo severamente em sua doença, tornando a 

realidade de sua morte cada vez mais próxima. Apresentava desconfortos físicos como falta 

de ar, inchaço, tendo ele e Ana dificuldade para dormir por conta disto. Com a percepção 

acerca da morte de Apolo houve espaço para o diálogo sobre esse assunto e, assim, também 

foi possível conectar-se com os sentimentos de tristeza e desespero que aquela realidade 

provocava, sendo identificado, neste momento, o enfrentamento voltado para a perda, a partir 

do conceito do Modelo Dual de Luto (STROEBE e SCHUT, 1999; 2001). Foi possível para 

Apolo falar sobre sua morte, sobre últimos desejos e planejar a cerimônia de despedida com 

Ana.   

 

(...) a gente conversava muito assim. Ele teve uma noite que eu tava no computador e 

ele chegou pra mim disse assim, olha, eu quero te dizer uma coisa. (...) Eu, quando eu morrer 

eu quero ser cremado e tu vai ter 30 dias pra ir lá e... aspergir minhas cinzas em Q., que é 

numa região lá de S. (cidade da região sul do Brasil).. e tu tem 30 dias pra fazer isso. Aí eu 

olhei pra ele e disse assim...tá, tu quer conversar então sobre isso, então vamos conversar. 

Não, não! Só to te avisando. Eu disse não, não, mas tu não acha que, eu disse, não, agora a 

gente vai falar, daí eu disse, tá mas tu não acha que é muito, eu queria ter um lugar assim 

que eu pudesse ir então, porque assim, como eu trabalho aqui com os cemitérios, com os 

crematórios, né, e ele também o Apolo ia me levar nesses lugares, enfim, ele ficava fazendo 

as caminhadas dele, tudo, ele me disse não, ele disse tá, mas, pra quê que tu vai querer, né, 

depois de um tempo assim tu nem vai lembrar, né, de mim, eu disse não, mas eu tô te dizendo 

que é importante pra mim, né, (...) aí eu, nossa, aquilo ali pra mim assim, eu disse ai meu 

Deus do céu, sabe, eu dizia nossa, é, não e ele veio do nada, sabe, eu tava ali na mesa, 

naquela mesa ali e ele chegou ali em pé falando tudo isso. (...) a gente pode fazer uma 

despedida, você pode né, é, tu sabe as músicas que eu gosto, ele, tudo isso ele me disse.  
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P:Como foi pra você conversar sobre isso com ele? 

A: Me assustou um pouco, sabe, porque assim,  a gente não marcou vamos combinar, sabe? 

Eu tava ali fazendo, sei lá, na internet, sei lá o que eu tava fazendo, e de repente ele me chega 

assim. Mas foi também o jeito que ele conseguiu! Mas a, bah, eu! Pra mim assim, ele tava 

fazendo uma coisa que eu tava vamos dizer assim, ele tava podendo participar comigo de 

uma coisa que ia ser muito difícil pra mim, então ele poder falar daquilo que ele queria, 

nossa, mas é forte, sabe? Porque, é...tudo que você, aí vem a coisa né, é, vem o trabalho, vem 

tudo que você vê, é difícil das pessoas é...né, falarem sobre isso ou, sei lá, as vezes que eu me 

vi, eu me vi intermediando essa situação entre o paciente e a família, sabe? Tipo, eu 

enquanto profissional fazendo isso, olha, a pessoa quer falar, vamos falar, mas assim, sabe, 

ele chegar diretamente pra mim e falar, então assim, isso me assustou! Mas, ao mesmo 

tempo, assim, eu disse, sabe, assim, e doía, claro, porque eu chorava muito, sabe? Isso foi em 

baixo é, é... começava bem, mas assim, eu chorava porque e ele também terminava chorando, 

né, porque era uma coisa, ai, foi muito, foi muito doído, assim sabe, muito assim, tipo, ai! É 

um desespero que dá, né, assim, ter que falar sobre isso e...e...mas aí, mas pra mim foi bom 

mais adiante porque ele me, ele me, eu tava fazendo exatamente, ele tava me dando a 

oportunidade, é... de não tá sozinha naquele momento, porque eu tava tendo a oportunidade 

de saber o quê que ele diretamente estava querendo, assim como ele sabe, ele foi muito 

coerente desde o momento que ele falou pra médica eu quero saber tudo, eu quero fazer, né, 

e....ele tava sendo, ali também, ele disse eu quero participar disso, sabe, eu quero escolher 

que, então foi bom nesse sentido assim. 

 

 Como discutido no capítulo 6, os rituais fúnebres em cada contexto sociocultural 

possuem uma forma e sentido próprios de acontecer (BOWLBY, 1973[2004b]) e como 

Imber-Black (1998) afirmou, funcionam como uma maneira de marcar a perda, ratificar a vida 

que foi vivida pelo ente querido e facilitam a expressão de sofrimento das pessoas 

sobreviventes. Este diálogo de Ana e Apolo os aproximou daquela realidade sofrida da morte, 

antecipando a experiência que, mais cedo ou mais tarde, iria ser vivenciada. Foi possível 

também para eles dialogarem sobre o projeto parental após a morte de Apolo e este pede 

desculpas por não ter podido estar presente em muitos momentos durante o tratamento de RA: 

 

(...) E nesse momento que ele trouxe isso ele disse tá, e...e você vai querer continuar tentando 

é, engravidar depois? Aí eu perguntei pra ele... por que que ele tava me perguntando isso, né, 

assim, por que você tá me perguntando isso assim? Ele disse assim não, porque, é,  eu quero 
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que você fique muito tranquila, ele disse, né, eu acho que é uma coisa que a gente tentou, que 

a gente vem tentando e que você fique muito, né, que é uma coisa que eu tinha que....isso foi 

muito bacana, sabe, assim, foi muito, é...olha isso não foi uma noite, isso foi uma coisa muito 

rápida, mas foi muito profundo, sabe assim, é...ele me disse, ele me dizia assim, olha, eu 

quero que você fique tranquila porque eu acho que gente tentou, não foi do jeito, né, que, 

enfim, que se pensou que pudesse ser, mas a gente tem tentado, né, ele tinha consciência 

assim. E ele só, ele só falava assim que ele ficava preocupado de me ver sozinha, né, assim, é 

que era pra me, tipo assim, é, me respeitar, pra mim, é, cuidar de mim, pra mim pensar né, 

que, eu pudesse assim que, ele queria, que ele, né, que ele já tinha tomado aquele, que o fato 

dele, aí ele se desculpou, foi um momento também legal assim, porque ele falou assim ah, eu 

sei que eu não fui, mas assim eu não estava estando, ele dizia pra mim, assim, né, eu, porque 

ele realmente, ele, ele, não ia lá comigo, embora isso fizesse muita diferença. Mas ele 

perguntava como foi, ele me ligava, ele se fazia presente, sabe? É que na hora também eu 

acho que, não sei, eu acho que eu fui um pouco egoísta, assim, sabe, eu queria ele lá, né, 

também não sei se ... eu acho que, é, eu acho que tudo foi muito duro assim, sabe, acho que 

esse, a nossa história assim foi muito, ah! Foi muito cruel assim, porque ai! Penalizou muito, 

né, sabe, ele me ligava ah, tá tudo bem, você já entrou, não entrou? Né, ele se fazia presente, 

mas assim ai! Eu queria mais do que isso, sabe assim na hora. Então ele falou pra mim ah, 

acho que não foi do jeito, né, que você, enfim, é...ele me falou isso, né, quero que você saiba 

assim que eu te apoio, né, eu te apoio nisso, é, importante, né, você vai poder, é, você tem 

todo meu aval pra isso. 

 

Após este diálogo, foi imperativa a internação de Apolo, devido a aumento do 

desconforto físico. Ele faleceu no hospital depois de mais ou menos 20 dias de hospitalização. 

Os primeiros dias foram muito conturbados, pois o hospital onde a médica recomendou a 

internação faltou em cuidados básicos com Apolo, evidenciando desumanização em seu 

atendimento, por tratar-se de um paciente em estado terminal. Assim, com auxílio de amigos e 

conhecidos, Apolo foi transferido para outro hospital, outra equipe precisou assumir o caso de 

Apolo. Aquele era um ambiente conhecido para Ana, pelo fato de ela já ter trabalhado lá. 

Assim, Apolo pôde ter uma atenção e ser cuidado com dignidade.   

Podem-se identificar diversos sentimentos no relato de Ana, após a morte de Apolo, 

como raiva, sensação de estar forte, segurança e alívio por estar fazendo o que Apolo a havia 

orientado antes de falecer, juntamente com sensação de vazio: 
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(...)  eu me senti assim ... ahn, bom, primeiro assim era um, um vazio assim, sabe, uma coisa 

assim de não, era uma coisa um pouco assim ruim porque às vezes eu me sentia que eu tava 

braba, muito braba, às vezes eu me sentia muito forte ali, né, assim, eu tava segura. Segura 

porque ele tinha me, eu, eu, eu tava segura porque assim, eu tava com o pessoal que eu 

queria, né, que ele pediu pra chamar então quer dizer, e com as coisas que ele tinha me 

orientado. Então isso assim me dava uma segurança assim de que eu é, eu sempre tinha 

pessoas do meu lado que se eu errasse, se eu não conseguisse, enfim, eu ... eu poderia não 

fazer a coisa tão bem feita mas ia ser do jeito que ele, com as coisas que ele me pediu. Então 

isso me dava um certo alívio. Mas assim, eu tava, muito ... é, a sensação é de um vazio, né, 

eu, tem horas que eu ficava pensando assim, nossa, quando devia da, tá do lado dele, né, 

porque eu fiquei do lado dele ali, mas teve uma hora assim que pra mim a despedida que foi 

minha e dele foi naquele momento que ele disse, eu disse Apolo, tudo que tu quiser, tudo que 

tu tiver sentindo tu me fala, né, e com a mão com ele assim ... Tá bom? Hunrun. Ele com o 

olho fechado, e aí eu disse então tu me pede, tu me diz, qualquer coisa. Tá? Tá. E aí ele 

pegou e mandou baixar e me disse eu te amo. Sabe, aquilo pra mim foi o que ficou, né, e 

claro que na hora de, é, de tirar, né, assim a aliança ali na, no hospital, né, assim, aquela 

coisa de tirar a aliança, de botar na minha mão, né, aquilo ali tudo assim eu mesma fiz ... 

(choro, respiração, voz trêmula) então aquilo ali foi, sabe assim, ai, tinha horas que eu tinha 

que dar um tempo, sabe assim, eu fiquei muito tempo sozinha ali ... é, porque eu queria 

mesmo tá sozinha ali porque eu acho que a gente precisa de um momento assim pra (choro) 

entender que, né, pra (choro) que é aquilo ali mesmo, sabe, então, enfim. E, mas assim, aí eu 

peguei, é, (respiração) eu disse bom, então tá, então agora eu vou juntar tuas coisas, eu 

comecei a juntar sabe as coisas assim dele, eu acho que eu pensava assim nossa, mas, eu to 

louca, eu to aqui pegando tudo e, porque pra mim, sabe, é ... eu não pensava que ele não tava 

mais ali, né, porque sei lá, algumas, algumas crenças já até falam um pouco disso assim, né, 

ah, não tá mais aqui, ou tá aqui, enfim (respiração). (...)E aí eu sei que, ahn, depois então ali 

da, desse momento ali da despedida, ali no hospital ali, né, assim, eu comecei, teve uma hora 

que eu achei que eu tava ficando meio doida assim, né, eu fiquei nossa, o quê que eu tava, eu 

fiquei, comecei a esvaziar tudo. Sabe, fui pegando as coisas, fui botando na sacola, não sei o 

que, aí eu ficava ali, eu olhava pra ele, ia ali, dava carinho, juntei tudo, organizei tudo, 

quando a K. entrou ali que ela viu tava tudo organizado. Sabe, assim, e eu ali do lado dele 

ali. (respiração) Aí a gente saiu dali, a gente foi pra, pra, pra essa central de óbitos, pra essa, 

é, funerária e, e aí no dia, aí a gente veio pra casa. 
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 É interessante o fato de Ana utilizar a palavra esvaziar para fazer menção ao 

comportamento de reunir as coisas de Apolo que estavam no quarto do hospital, pois pode 

estar relacionado ao seu próprio sentimento de vazio por aquela perda. Assim, teve o 

comportamento de organizar todas as coisas e colocar na sacola, o que sugere o trabalho de 

assimilar/organizar psiquicamente o que tinha acontecido. Parkes (1998) discorreu sobre a 

resistência do enlutado à mudança e o primeiro esforço do enlutado diante da morte do ente 

querido é o de interpretar aquela realidade a partir das concepções antigas. Assim, podemos 

relacionar isto ao temor de Ana de enlouquecer, quando se percebe tendo aquele 

comportamento de reunir todas as coisas de Apolo e com a crença de que ele, de alguma 

forma, estava ali. Como afirmou Mazorra (2009), aquilo que não pode ser integrado e 

elaborado, que não encontra possibilidade de significação, é vivido como ameaça à estrutura 

psíquica. 

   Ana também relata sobre a falta que sentiu dos pais naquele momento, que era muito 

constante em sua vida, pelo fato de eles morarem em outro estado brasileiro e das 

responsabilidades que ela tinha com Apolo:  

 

(...) Mas assim, eu, é, naquele momento que eu tava ali eu, eu sentia assim que (respiração) eu 

sentia pelo fato dos meus pais não estarem ali, sentia, eu me senti como sempre eu, eu na 

verdade assim nesse tempo que eu fui casada com o Apolo a gente foi meio eu e ele, e ele e 

eu, sabe assim, era nós dando conta de crianças grandes, no caso dos avós dele, né, assim, 

que tomaram uma grande parte assim da nossa vida, né. 

 

(...) Eu abri mão muito da minha vida assim, com meus pais em função disso, né, acabava, os 

meus pais vinham, né, acabavam ficando com a gente, mas eu ia muito pouco pra lá. 

 

A existência de uma relação de dependência entre Ana e Apolo fica patente aqui, e é 

uma característica presente no estilo de apego inseguro ansioso/ambivalente (PARKES, 

2009). Como discutido no capítulo 6, a relação de dependência na vida adulta é um dos 

preditores mais poderosos para reações problemáticas de luto, como confirma, por exemplo, o 

estudo longitudinal com jovens viúvos e viúvas realizado por Parkes e Weiss (1983 apud 

PARKES, 2009), ao evidenciar que os relacionamentos dependentes estavam associados ao 

luto duradouro e sua intensidade foi identificada desde o início da perda, perdurando por anos. 

Assim, a relação de dependência entre Ana e Apolo se caracteriza como um fator de risco 

para um luto complicado. 
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(...) foi uma história de muita, hum... de muita doação, de muita, hum, é, a gente se 

ajudou muito, eu acho que ele confiou muito em mim assim, confiou, me ajudou, me, é, sabe, 

a gente passou a construir uma vida é, eu e o Apolo, muito longe de, de família porque ele 

não tinha, a minha tava longe, né, então assim, as dificuldades que ele tinha e que eu tinha 

né, assim, a gente meio que se uniu nisso, né, pra tentar, e a gente foi se conhecendo sabe, a 

gente foi é, eu entrei na vida do Apolo ajudando ele com os avós dele e isso não parou, sabe 

assim, eu vejo assim que, é, por outro lado, né, assim, tipo, é eu acho que a gente não se 

procurou a toa né, a gente não, né, não, não, não, não, não é à toa que a gente se achou, né, 

assim, mas assim, é, teve aí uma história de muito amor, de muita paixão, de muito amor, de 

muita doação, é, mas muito Ana e Apolo, Apolo e Ana, sabe, tipo assim, muito nós dois. Eu 

acho que a gente tinha amigos, mas Apolo e-, porque também ele era uma pessoa assim, eu 

era muito amigo, muito, e o Apolo era uma pessoa mais contida, mais fechada, ele tinha os 

amigos, mas não era essa coisa de ir pra festa, de fazer festa em casa, de abrir a casa, né... e, 

então assim, a gente foi, é, acho que se conhecendo, é, superando diferenças, né, eu acho que 

foi constantemente tinha isso, a gente tinha muito essa coisa da diferença em si, mas uma 

pessoa assim que prestou mui-, eu acho que eu prestei muita atenção nele e ele muito em 

mim, sabe, assim, ele me admirando muito, eu admirando muito e muito assim. 

 

Como relatado anteriormente, o funeral de Apolo foi realizado do jeito que ele desejou 

e havia combinado com Ana, esta teve apoio de amigos que a auxiliaram a entrar em contato 

com os familiares e amigos próximos do casal e organizaram o funeral com aspectos 

particulares dele, sendo ratificada a vida vivida por Apolo. 

  

(...) tinha que ser uma coisa simples, sabe, porque o Apolo era uma pessoa simples, né, então 

assim, eu, eu fui fazendo as coisas assim, conform-, pra mim tava muito claro assim, sabe, 

chegar, eu tava ali, mas aí elas me ajudaram, aí negócio de flor também, sabe, tipo assim, a 

roupa, tipo assim, é, é, o Apolo foi com a roupa que era o Apolo, sabe, não teve essa coisa 

assim do terno, do, do social, porque não, não, e, não ia ser ele. Entende, não era pra ele. 

Então foi, foi um jeans, foi uma, uma camisa polo, sabe, que eram as coisas que, que ele se 

reconhecia, coisa que ele gostava assim, né. 

 

(...) ali é um, é o resumo da história da vida da pessoa naquele momento ali, né, assim é um 

fecha-, pra mim eu entendia como um fechamento, né. 
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 (...) teve ... música, músicas do U2, as músicas, né, é, Norah Jones que ele gostava, tinha um 

cd, que foi o cd que ... que nessa sala que eu fiquei da implanta-, quando eu fui implantar os 

embriões, é, tinha essa música da Norah Jones assim, e o Apolo gostava muito do inglês, ele 

falava inglês fluente assim, e tem uma música ali, ahn, desse cd, né, eu gostei do cd todo 

assim, que me marcou muito assim, né, então ele, a gente comprou esse cd. Né, então foi uma 

das coisas assim que esse cd não podia ficar fora também, né, das músicas, então todo o 

velório no caso assim foi todo com música. Todo, né, do início ao fim assim foi com música, 

muitos amigos, mas muitos assim, nossa! Muitos amigos assim. (...)Tem uma lembrança que 

eles fazem ali também, aí essa lembrança tinha que ser uma foto dele com o mar, porque o 

Apolo era, mergulhava, era um cara que fez mergulho noturno, e nossa eu, então tinha que 

ter mar, né. 

 

 Aquele ritual de despedida fez sentido para Ana, o que auxilia seu processo de 

elaboração do luto. Após o ritual de despedida, Ana entra em contato com questionamentos, 

sentimentos de tristeza, inconformidade e de vazio. Uma fonte de proteção durante todo este 

processo foi seu pai, que esteve presente dando acolhimento à Ana. Como Parkes (1998, 

2009) afirmou, nesse período o enlutado encontra-se desarticulado e incapacitado pela perda 

e, por isso, precisa de proteção e do apoio de outras pessoas, que possam cuidar e tomar a 

frente, temporariamente, de algumas coisas práticas da vida do enlutado: 

 

(...) daí o chegar em casa, o dormir ou, foi muito complicado naquela noite, naquele dia, 

sabe, uma, uma coisa assim de vazio, de inconformidade assim! É, não tem teoria que dê 

conta disso assim, sabe, de você buscar tipo assim, mas pra aonde que foi, pra aonde que tá, 

pra aonde que sabe, é como se! É, não tem, sabe assim ... meu pai muito católico assim, né, 

então meu pai, eu tam-, até isso assim eu nunca pensei que meu pai pudesse me ouvir tanto. 

Sem, sem, sem crítica, sem julgamento, sabe assim, muito ... e meu pai é todo rígido também 

assim sabe, mas ele, ele dormiu na minha cama comigo, sabe assim, foi muito, muito bacana 

isso assim (som de choro e respiração misturado) (...) olha os primeiros dias dentro dessa 

casa foi muito ruim. Muito ruim mesmo assim. Foi um-, mas ruim no sentido assim sabe da 

tristeza pela tristeza sabe, uma coisa assim que tu fica meio sem sentido, meio sem, meio 

solto ... e, e aí eu sei que ... han, chegou a hora do meu p-, meu pai tentou resolver algumas 

coisas meio burocráticas comigo naquela semana que ele tava aí, né, naqueles dias que ele 

tava aí, é, então eu tentei assim agilizar tudo que eu podia com ele porque eu não dirigia, o 
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Apolo sempre ficava com o carro, quer dizer, eu tinha carteira desde 93 mas eu dirigia só 

naquela época 93, 94 e depois nunca mais, eu vim pra z, fiquei aqui, acho que se eu peguei 

no carro uma ou duas vezes, então, o carro ficava mais com ele então não,  sempre andava 

de taxi, sempre no consultório, enfim, então eu aproveitei, meu pai tava aí pra fazer tudo. ... 

Então, é, é... foi bem útil assim tudo, tá ali, poder contar  com meu pai, tudo. 

 

Ana relata ter tido alteração no sono, com muita vontade de dormir. Este 

comportamento pode ser entendido como uma tentativa de não entrar em contato com a perda, 

e também como uma maneira de não dar continuidade à vida, utilizando a expressão “dormir 

para eternidade.”:  

 

(...) olha eu nunca experimentei tanto na minha vida o dormir. Porque eu sempre falava 

assim que eu ia deixar eu dormir pra eternidade assim, sempre ficou aquela coisa de dormir 

demais sabe assim, mas foi a, isso foi uma coisa assim que eu fiz muito foi isso. Talvez porque 

por cansaço, mas muito por é, não por revolta, mas assim, ai, sabe, tipo assim, eu não quero 

pensar em nada, eu vou dormir. Então é... eu tava fazendo uso de antidepressivo nessa 

época, eu demorei assim acho que uns dois meses, aí dei, eu dei graças a Deus assim porque 

era uma época de férias né, que eu enfim, que eu também não, a maioria dos pacientes estão 

viajando, tudo né, então aí então é, janeiro, fevereiro eu fiquei, fiquei por aqui, e... ah, 

resolvendo coisas, né, que tem pra resolver assim. 

 

Relata também alteração no seu comportamento: 

 

(...) Em 2010, né, janeiro assim, é... eu fiquei, eu fiquei esses dois meses assim 

meio...ah, meio quieta assim, sabe? Dormindo cedo, não, enfim.  

 

Ana iniciou, então, um processo de querer cuidar de si, com um tratamento contra 

gastrite por iniciar, que foi descoberta durante o tratamento de Apolo e a azia sentida por Ana 

havia se intensificado. Com este desejo de cuidar de si, existia muita ansiedade e identificação 

com a doença de Apolo, buscando os mesmos médicos que o trataram, o que é também 

encontrado com frequência no processo do luto: 

 

(...) eu comecei assim ó: Eu preciso me cuidar. Então eu preciso, eu comecei a fazer tudo 

quanto é exame, eu fui fazer... eu fui no, no, no, no gastro do Apolo, não aquele que deu o 
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diagnóstico, naquele do hospital que resolveu fazer a endoscopia. Fui lá, eu disse: Olha, eu 

tinha essa gastrite aqui... tomei esses remédios aqui, eu me senti muito mal nesses últimos 

tempos, e assim, eu tô, eu quero fazer uma endoscopia e eu quero fazer uma colonoscopia. 

Ah, mas não tem idade pra fazer, não tem motivo pra fazer, é, mas eu quero fazer. Eu quero 

fazer, porque eu fiquei na cabeça que se eu tivesse alguma coisa eu queria descobrir logo, 

eu, sabe, eu fiquei com isso assim. Então eu fiz tudo que é exame que você possa imaginar, eu 

fiz! Sabe eu fiz! E... e... ah sim! E eu te conto porque é que eu fiz. Porque daí foi nessa época 

que eu descobri um nódulo no seio, é... esquerdo... que, enfim, eu não tenho casos de câncer 

de mama na família, nem nada, mas... é, me assustei muito com isso, né, porque é, e aqui tudo 

é lento, sabe, aí faz uma eco, aí faz a mamografia, da mamografia faz uma ressonância, aí da 

ressonância, ah acho melhor fazer uma, isso tudo o radiologista falando nos laudos, né, fazer 

uma... ressonância, não sei o que, então eu fiz tudo. Biópsia... eu fiz tudo! Que tinha que 

fazer, é, fui no mastologista, aí, né, o médico me disse esse mastologista que eu fui, é também 

me disse que olha, eu acho que a gente tem que acompanhar, não precisa ser cirúrgico, mas 

é, acho que tem que acompanhar e daí vem tudo assim, o que você fez nos últimos tempos? 

Ah, tomou hormônio? Tomei por causa da fertilização, foi o que eu mais fiz, né... ah 

(respiração), então tem tudo isso, né, bom! Então agora quando você for decidir, você tem 

que vim aqui antes pra falar comigo... Né, porque daí a gente tem que decidir, vai ver, vai ver 

prrrr, porque esse nódulo que eu tenho ele, eu fiz, eu fiz biópsia tudo, não, não, não deu 

malignidade, mas e- ele, é claro que eu fui pra internet, nesse caso, fui, fui ver, ele é um tipo 

de um tumorzinho que ele, ele pode mascarar um tumor maligno, né, e tudo isso eu li, eu vi, 

fiquei, aí não deu outra, daí eu fui no oncologista que tratou do Apolo, cheguei e falei ó, eu 

vim aqui porque eu quero que tu me fale sobre isso, tudo isso eu fiz, sabe assim, eu não vou 

dizer que não fiz porque eu fiz tudo isso. Fiquei muito focada (riso da entrevistada) nisso, aí 

depois eu, eu aos poucos assim eu fui relaxando, sabe, com relação a isso, eu fui tirando isso 

da minha cabeça, eu acho que isso foi passando, sabe, foi um excesso de cuidados, assim que 

eu quis, que eu tive e também acho que, sei lá, diante da minha dor também, sabe, eu acho 

que eu me atrapalhei, eu... han, enfim. 

 

Após a morte de Apolo, próximo do Natal, Ana refletiu acerca do material genético 

que estava congelado e se viu indecisa acerca do que fazer. O significado de ter aquele 

material congelado era de algo precioso que, além de poder dar continuidade a história vivida 

com Apolo, também poderia estancar sua dor, o que confirma a afirmação de Braun e Baider 

(2007) sobre o tratamento de fertilidade poder ser uma maneira de escapar das emoções 
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complexas durante o processo de luto e de Bahadur (2002), que a experiência associada à 

gravidez e à criação do filho pode ser uma parte significativa do processo de luto, como uma 

maneira de dar continuidade a vida.  

 

(...) agora eu não sei como é que eu vou fazer porque tem aquele material do Apolo, eu não 

sei se, sabe, eu tava numa assim, ah é ético, não é ético, é, ai como é que é isso, né, como é 

que é e....então eu tava muito assim, indecisa, sabe, assim, o que é que eu ia fazer, o que é 

que não ia fazer, mas eu tava muito assim, eu tava num momento também que eu tava me 

cobrando eu acho de uma coisa que nem eu podia dar conta daquilo, sabe, que eu tava 

sofrendo, tinha sido super recente, sabe, e eu tava com, o quê que eu, eu tava com uma coisa 

assim, sei lá, super preciosa nas minhas mãos, assim, dentro de mim, sabe, eu, eu, eu queria 

muito, porque dá uma vontade assim, sabe, de ter a continuidade, como se aquilo ali fosse 

sabe, sei lá, você quer uma coisa pra estancar mesmo, sabe assim, a dor, o sofrimento, enfim, 

então eu queria, eu me lembro que a primeira pessoa com quem eu falei foi com ela 

(psicóloga de Apolo) sobre isso, assim, ne, e eu me lembro que foi isso assim, ela disse olha, 

respeita seu tempo, mas veja, ne assim, não, não fica presa a essas questões, pensa no que 

você tá sentindo, ela me deixou muito a vontade, foi muito bom pra mim, sabe, e se eu optasse 

bom, era porque não? Ne, assim, dentro da historia dele. 

 

 O comentário da prima de Apolo acerca da possibilidade de uso do sêmen congelado, 

discutido anteriormente, auxiliou na indecisão de Ana sobre o que fazer com o material 

genético, pois apesar do seu desejo de utilizá-lo existia o medo de estar cometendo um erro e 

de ser julgada com relação as questões de herança.  

 

(...) Então isso foi uma coisa que me fez pensar muito, ne assim, que naquele momento assim 

que eu me abri assim com a M. assim, eu fiquei muito assim com medo de tá, é... sei lá, de tá 

cometendo alguma coisa, é, sei lá, de tá fazendo alguma coisa errada mesmo. 

 

(...) Eu me lembro que quando eu relatei isso depois da morte do Apolo eu fiquei assim muito 

pensativa, né, fiquei como é que ia ser. Ou o que, que as pessoas iam pensar, o que é que eu 

mesma tava pensando, né, de mim nessa situação porque é...o Apolo tinha bens, né, a gente 

tinha bens e, e então assim, tinha tudo isso, tinha, como ela sempre cuidou dessas coisas, eu 

acho que isso tinha, tinha, tinha, tava muito diretamente ligado a tudo isso, entendeu, assim. 
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Mas assim, eu, isso pra mim não interessava, assim, o que me interessava era a minha 

história com ele e o que a gente pudesse ter, né, nesse meio. 

 

Mais ou menos três meses após falecimento de Apolo, Ana decidiu por dar 

continuidade ao tratamento de fertilização. Ela sentiu-se cobrada do seu pai quanto a isto, o 

que pode ter influenciado na sua decisão sobre tentar novamente ter um filho de Apolo. 

 

(... )aí meu pai antes de sair daqui, falou assim: é, você precisa agora tratar de, ói meu pai 

falar isso, é tipo assim, agora você tem que ter um filho, pra ter um herdeiro, pra poder sabe? 

Você tem que procurar isso! Mas daí eu fiquei um pouco irritada com isso, né, porque eu 

não... eu acho que pra ele já tava muito pesado tudo que ele tava vivendo aqui, e... é porque 

em fevereiro veio a minha mãe, meu pai, veio todo mundo pra cá. Daí ficou, foi quando eles 

tiraram férias mesmo, eles ficaram o mês todo aqui comigo aqui, né, pra março, que eles 

ficaram aqui. E meu pai todo dia ele trazia isso assim, né, ah... eu acho que você precisa ter 

um filho, pra, né? Acho que você precisa pensar nisso, né?, e aquilo ali, assim, eu ficava um 

pouco irritada, assim né, assim, eu disse ah, eu to falando da minha dor e ele tá querendo que 

eu vá tapar o sol com a, né, ele falava... eu ficava um pouco quieta, assim.   

 

 Ana fez duas tentativas, que não deram certo, que nem chegaram próximo a fase de 

coleta dos óvulos. Ela relata sobre não sentir-se culpada acerca de sua decisão de tentar ter o 

filho, tendo o significado de selar uma relação, o que confirma a afirmação de Bahadur (2002) 

de que a decisão de ter o filho do cônjuge falecido pode ser uma maneira de afirmar o amor 

mútuo e a aceitação da outra pessoa, principalmente quando o projeto parental pôde ser 

planejado para ocorrer depois da morte de um membro do casal. 

 

(...) eu queria porque queria tocar a fertilização (bateu a mão no sofá). Eu disse não, eu vou 

lá, vou conversar com quem tiver que conversar (fala rindo), fui falar com P., aí eu fui falar 

com P. e pra minha surpresa é, ele pegou, ele veio falar comigo, né, falei tudo que tinha 

acontecido, foi uma sessão enorme, ele falou que sabia, tudo, ele disse não, e você quer 

tentar? ... Eu disse quero. Quero tentar. Né, quero tentar, ma-, han, aí ele pegou e falou, pois 

é... vamo tentar. 

 

(...) eu continuei tentando ali, né, tentei mais uma vez, e aí eu (respiração fundo) é, e-e-eu 

tava naquele momento assim eu, eu, eu tava tentando por uma coisa assim que eu precisava 
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da-, sabe, eu tava muito preocupada assim que eu não queria, eu queria ter alguém pra 

deixar, pra poder eu tive essa conversa com a M., tudo, a gente conversou, né, mas ali eu não 

tava mais me sentindo culpada, eu queria realmente, né, eu prec- eu precisava daquilo ali pra 

selar, sabe, uma relação. 

 

O ginecologista que estava acompanhando-a, diante das dificuldades no tratamento de 

RA, a desencorajou naquele momento de continuar tentando, visto que os aspectos 

emocionais dos quais Ana estava vivenciando poderiam estar interferindo no tratamento. 

 

(...) Eles pediram que eu esperasse, né, enfim, passar isso aí...e aí eu peguei e aquilo 

e, me, eu senti assim, que eu não precisava, né, assim, é... e-e-eu o P. conversou comigo, 

olha, esse material tá aqui, isso, espera pelo teu tempo, vê o teu tempo, isso tem que ter um 

significado pra você, né, então assim, espera porque ele tava muito preocupado de como eu 

poderia, de como todas essas coisas poderiam tá influenciando naquilo ali ou não, porque 

meus exames davam tudo normal, eu fiz exame de tudo de novo, sabe, todos é, tireóide, todas 

essas coisas de doença, é, como é que é, autoimune, ééé oo controle de, de, de hormônio, pra 

saber de menopausa precoce, fiz tudo que você possa, eu fiz, né, tudo. É...nada, nada dava 

assim, nada, nada justificava, né, então assim, aquilo ali. Nada hormonal, todos os T’s lá 

hormonal, tudo, eu fiz uma série de exames assim. Aí, daí eu peguei, e foi aí que eu fui é, 

então eu disse ah, sabe, deixa, vou deixar quieto, vou esperar, vou ver como as coisas vão 

ficar, aí eu fui retomando o trabalho, eu fui, sabe, aos poucos as coisas foram assim, se 

acomodando. 

  

É importante ressaltar a postura do ginecologista diante das dificuldades do tratamento 

de Ana para engravidar. Atento aos aspectos emocionais que Ana estava vivenciando devido à 

perda do cônjuge, ele a aconselha esperar um tempo para dar continuidade ao tratamento. O 

fato dela informar que, aos poucos, as coisas foram se acomodando e, assim, ela foi se 

reorientando à sua nova realidade, a discussão levantada no capítulo 6, acerca da necessidade 

de existir um período de espera para evitar um processo de decisão precipitado, torna-se 

essencial neste caso.   

 

3. Após a morte de Apolo: Reorientando-se na vida e terceira decisão  
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 Após relato acerca da decisão de ter um filho de Apolo e, posteriormente, desistência 

do projeto parental, é possível identificar no relato de Ana uma orientação voltada para 

restauração, em que aos poucos foi retomando o trabalho, a terapia, realizando novas 

atividades e criando novos relacionamentos. Uma nova atividade que Ana relata ter adquirido 

em sua vida foi frequentar uma academia, buscando seu primo que é personal para auxiliá-la 

no processo de cuidar de si. É possível identificar no relato de Ana a busca de uma ocupação, 

amenizando o sentimento da saudade e solidão ao mesmo tempo que resgatava o cuidar de si 

que, durante muito tempo, ficou adormecido e direcionado para Apolo.  

 

(...) eu vou te dizer, foi a melhor coisa que eu fiz porque assim ó, eu fazia academia todos os 

dias. Todos os dias! Voltei pra terapia, aí a terapeuta falou assim não, eu pensei, eu falei 

será que eu to, sei lá, com alguma coisa, que eu preciso ir fazer, ela disse olha Ana, eu acho 

que é um momento que você, pelo que você tá me contando, é um momento que você se sente 

cuidada, um momento que você tá podendo sabe cuidar do teu corpo, que você se, e o meu 

primo ele é muito chato, né, ele é um, ele é assim, lá comigo eu não era prima dele, eu era é, 

a, a aluna dele, então ele ... ele... ele me tipo assim, vamo lá, vamo fazer e não era só assim 

tipo, não tinha um objetivo ah, eu quero perder peso, eu quero não, eu tava ali e ele assim,  

se ele tinha que co- se ele via que eu compensava sei lá mais joelho direito então ele me dava 

um exercício que eu pudesse é, corrigir isso, sabe, então ele corrigia postura, ele corrigia 

uma série de coisas assim, então bah! Era tudo que eu precisava, sabe, assim, então eu 

comecei a ir pra academia todos os dias, eu chegava, eu me disciplinei, foi uma coisa que me 

deu muita disciplina, eu, eu fiquei muito bem, sabe, assim, ne-nesse tempo, é... e aí eu, eu 

chorava de vez em quando, às vezes me dava muito desespero final de semana assim, bah! 

Era pesado assim os finais de semana assim pra mim e...e nessa coisa de academia assim eu 

acho que eu fui, sei lá, parece que me dava um ânimo diferen- eu ficava diferente, muito 

diferente, sabe assim, muito diferente mesmo. E...pa- sei lá, parecia que eu tomava alguma 

coisa aí e que me deixava (fala rindo) sabe, e eu ia. O dia que eu não ia bah! Eu ficava mal. 

Sabe, eu tinha, era um compromisso que eu tinha que ir e quando eu chegava lá eu não ficava 

com celular, eu não ficava com nada, quem quisesse me achar naquele momento (rindo), eu 

até deixava um recado no celular: estou na academia, não sei o que, favor ligar (risos), sabe, 

mas assim, era uma hora e meia que eu ficava lá pra mim. Sabe assim, olha, eu esquecia 

tudo. Minha cabeça assim, olha, não tinha nada, eu só me dedica- eu era muito assim, ah sei 

lá, eu, e aí bah! Aquilo me fez tão bem, mas tão bem que eu pensei que eu nunca fosse pra 

academia sozinha, porque o meu grande medo de ir pra uma academia sozinha é que eu não 



A n á l i s e  e  D i s c u s s ã o  d o  C a s o | 130 

 

ia saber mexer, não sei se, e ele falava pra mim, Ana, faz o seguinte, é, vai numa caminhada 

no, porque eu pegava aula sábado e domingo também com ele, só que tinha domingos que ele 

queria (fala rindo) folga, né, ele queria viver a vida dele, sair com a namorada dele, então 

ele dizia vai dá uma caminhada, aproveita e vai caminhar hoje no parque, vai fazer isso, vai 

fazer aquilo ou se tu quiser vem aqui que a (?), eu disse ah vim aqui, eu não, com o tempo eu 

comecei a caminhar no parque, com o tempo eu comecei a ir lá sozinha na esteira.           

 

 Pode-se perceber que a academia significava o contrário do desânimo sentido nos 

primeiros meses após a morte de Apolo e possibilitava a Ana novas experiências sem a 

presença física de Apolo, em que se via sozinha tendo que enfrentar novas situações. Quando 

ela conhece outra pessoa, ela relata sobre o medo de recomeçar sozinha uma nova vida, e do 

julgamento das pessoas por aquele novo relacionamento. 

 

(...) eu tinha muito medo assim de, do recomeço, né, como é que ia ser assim eu, é, sozinha, 

tendo que lidar com as coisas do hoje em dia, sabe, de conhecer uma pessoa, ai, eu só 

pensava em tudo de ruim com relação a isso. E quando eu conheci essa pessoa, é, ele é um, 

um, um, ele é  um bancário, é, tem 38 anos, é um, separado, tem um filho de 15 anos, né, ele 

vivia uma situação muito complicada porque ele tava vivendo, ah, ele era separado já há dois 

anos, mas ele tava numa situação do divórcio que tava pra sair, enfim, então ele vinha de 

uma situação muito complicada assim, muito tumultuada assim, e, e eu não acreditando 

muito que aquilo ali ia dar, né, assim, as coisas foram muito assim... é pra tu ter ideia foi 

uma coisa assim, ó, pra mim poder, não tinha nada entre eu e ele ainda, nada, mas assim, pra 

eu poder conversar com ele, eu não recebia ele aqui em casa. Pra ele parar aqui, ele não 

podia parar aqui na frente (risos da entrevistada), ele tinha que parar lá eu tinha que ir e aí a 

gente ficava conversando aqui tem um centro comercial aqui, e a gente, vamos tomar um 

café, não sei o que, não. Não posso.  

P: E era por que isso? 

A: Por que ai?! Eu não me permitia, como é que, o quê que as pessoas iam falar, o quê que 

as pessoas iam, e ele ficou pensando nossa, como ela, ele dizendo pra mim né, ele ficava 

pensando como ela tá sofrendo, de que mundo ela é, porque não é possível, né, e eu assim 

nessa rigidez assim, sabe... e isso demorou. Demorou assim, eu, eu não me sentia bem assim 

nos lugares porque eu ficava assim com uma coisa, como é que, ai como é que eu ia me, era 

muito confuso isso pra mim, muito confuso.  
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 Aproximadamente nove meses após a perda, Ana relata sobre o quão estava 

incomodada pelo fato de não ter cumprido o que havia combinado com Apolo, de aspergir as 

cinzas. Ao mesmo tempo em que sentia culpada e em dívida por não ter feito isso, não 

conseguia concretizar esse ritual.  

 

(...) aí eu contei pra ele assim, nesse dia que a gente foi lá na casa de cultura eu falei pra ele 

que eu tava muito mal, né, que eu não tava bem, que eu não tava me sentindo bem porque o 

Apolo tinha me pedido quem em 30 dias eu pudesse aspergir as cinzas dele e eu não fiz. ... E 

aí ele me perguntou por que, né, assim, eu disse ai, eu não sei, tá muito difícil pra mim. (...) 

mas aquilo tava me incomodando sabe, aquela coisa assim ai, ele me deu 30 dias já se 

passou tanto tempo e eu não fiz, aí eu conversava um pouco assim, né, o quanto eu me sentia 

culpada, falei pra K., cheguei a falar em terapia, mas assim, eu não conseguia sabe assim, ir 

lá aspergir as cinzas, por outro lado eu me sentia em dívida.  

P:o que você acha que te impedia de fazer? 

A: Ai, era, eu acho que eu não ficava, eu acho que era outra despedida que eu não tava, sabe, 

que eu não tava preparada pra aquilo ali, sabe, pra viver, pra reviver aquilo ali, sabe, eu 

acho que precisa de um desprendimento assim, sabe, aquilo ali era, eu ainda sentia, era, era 

como ... era ele, né, e eu assim, é, é, engraçado, quando eu pensava nisso eu não pensava 

com tanta .. com tanta profundidade como eu sinto hoje falando disso assim, sabe, até eu 

fazer isso assim é... sabe, eu me sentia assim, ai, deixa ele aqui ainda, sabe, eu precisava 

assim me apegar, eu me apeguei, né, na-, nele, era como se eu tivesse a presença dele, sei lá, 

alguma coisa assim que... né, e que eu, e quando eu queria eu ia lá no crematório. Eu ia m- 

muitas vezes eu fui, eu sentia uma necessidade muito grande de ir ao crematório (...) eu 

rezava, eu chorava, eu... sei lá, ficava ali, sabe, assim, lembrando, relembrando das coisas, é, 

me fazia bem, sabe, eu me sentia mais aliviada quando eu saía dali. Mas também acho que 

era uma forma deu ir me despedindo mais, sabe, porque aquela coisa assim, sabe, aquela 

coisa assim de ... lá no dia, a, pra minha a despedida mesmo foi aquela do eu te amo que 

nunca mais vou esquecer. Mas assim, claro que eu tirar a aliança do dedo dele, né, é, é, foi 

uma coisa forte pra mim, né, eu, eu tirei porque eu queria tá c- que ficasse comigo, que 

ficasse no meu dedo, mas aquilo ali foi assim, é como se você tivesse fazendo uma coisa sem 

vontade de fazer, mas como é que eu podia deixar, não sabia... eu disse - ai, não, isso fica 

comigo- , sabe, -não, não vai (fala rindo) porque eu não posso deixar assim, né -... ficou 

comigo esse tempo, né, eu fui tirar a aliança do, do meu dedo, hum, eu acho que foi final do 

ano passado. ... Minto, eu acho que foi em, não, foi em janeiro desse ano que eu tirei, 2010, a 
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gente tá em 2011, é, fez um ano, quando fez um ano eu ainda tava, foi, foi em janeiro, foi esse 

ano. Foi esse ano que eu tirei, assim, que eu resolvi não usar mais a aliança, tirar a aliança 

mesmo minha e dele, porque aquilo ali nossa, gru-, vi-, ficou no meu dedo como ha (puxou o 

ar da respiração) nunca mais fosse sair! Sabe assim, foi uma coisa assim de, ai não sei de 

você se sentir segura, sabe, tipo assim, parece que tu ... que tu ... é porque realmente assim, 

era, era uma outra Ana, sabe, então assim, eu precisava pra não me desorganizar, é como se 

eu perdesse uma parte, sabe, meio de mim, das minhas coisas, da minha vida, da minha 

história, sabe, então aquilo ali me dava uma segurança de que eu tava tudo bem comigo, 

mais ou menos isso assim. E aí eu sei que eu ia ao crematório, eu saia, enfim, me sentia bem. 

(...) e aí eu falei pra ele, né, que aquilo ali começou a me incomodar, porque até então aquilo 

não me incomodava, sabe, tava lá, eu não tinha me dado conta que o tempo já tinha passado 

e que eu não tinha feito o que ele tinha me pedido.    

 

 Nesta fala pode-se identificar, primeiramente, a orientação voltada para perda que Ana 

também se permitia viver. Como Stroebe e Schut (2001) discutiram, a orientação voltada para 

a perda diz respeito a comportamentos do enlutado relacionados a algum aspecto da 

experiência da perda em si, mais particularmente com relação à pessoa falecida, como por 

exemplo, o comportamento de Ana em ir ao crematório, lembrar das coisas vividas com 

Apolo, chorar a morte dele, entrar em contato com a saudade. Nesses comportamentos 

voltados para a perda pode-se perceber que ela se sente conectada com o cônjuge falecido, 

havendo uma hiperativação do sistema de apego, como Mikulincer e Shave (2008) afirmaram.  

Interessante perceber que, até um determinado momento, o incômodo por ainda não 

ter aspergido as cinzas de Apolo, como havia combinado com ele, não existia. Isto deve-se ao 

fato de ainda não se sentir preparada para concretizar mais um ritual de despedida, existindo a 

necessidade de tê-lo perto, de alguma maneira. Como ela diz, ainda não existia o 

“desprendimento” necessário para o ritual de aspergir as cinzas. No momento em que ela se 

sente mais aberta para a vida, adquirindo novas atividades e iniciando uma nova relação é que 

ela começa a se incomodar e este incômodo a faz mover-se em direção à concretização do 

ritual. Assim, a partir deste movimento de orientação para perda e orientação para 

restauração, que é fundamental para o enfrentamento adaptativo do processo de luto, o 

indivíduo constrói significados acerca da sua perda e, consequentemente, é possível ocorrer a 

elaboração do luto: “acho que era uma forma deu ir me despedindo mais” (STROEBE E 

SCHUT, 1999, 2001). 
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Pode-se observar também a construção de uma nova identidade de Ana após a morte 

de Apolo. O “medo do recomeço”, relatado anteriormente, retrata a nova realidade que se 

apresenta e a necessidade de ter que abrir mão da pessoa que era (com o falecido), para tornar 

a pessoa que se é agora (sem o falecido): “medo assim de, do recomeço, né, como é que ia ser 

assim eu, é, sozinha, tendo que lidar com as coisas do hoje em dia”. O próprio 

comportamento que Ana teve de manter a aliança durante um tempo no dedo era a maneira de 

sentir-se segura, de proteger sua estrutura psíquica diante de tantas mudanças que se 

apresentavam: “eu precisava pra não me desorganizar”. Como discutido no capítulo 5, a 

transição da identidade é um processo difícil e doloroso, que requer um tempo e esforços, 

podendo ser identificado com a fase caracterizada por Bowlby (1973[2004b]) de 

desorganização e desespero, em que a emoção característica é a depressão, e a viúva tende a 

se colocar afastada de pessoas que a solicitam e a manter-se próxima dos parentes e amigos 

que podem protegê-la. “Apenas quando as circunstâncias a forçam ou quando a depressão é 

mínima, ela se aventura a procurar um emprego, conhecer pessoas, ou restabelecer seu lugar 

na sociedade hierárquica à qual todos os animais sociais pertencem” (PARKES, 1998, p.121, 

grifo nosso).  

Além deste ritual de aspergir as cinzas, Ana também relata momentos em que 

considerou como despedidas de Apolo nos quais também fica evidente a necessidade de 

mudança: “não era mais a Ana com o Apolo, era a Ana”: 

 

(...) durante é, esse momento assim de luto, de enfim, que você tá ... é, que você tá 

assim, é, tudo pra mim foi despedida, sabe? Quando eu, por exemplo, agora eu tava falando 

isso pra você eu me lembrei das roupas do Apolo, né, (...) eu dei, mas eu dei como uma coisa 

assim que eu tava fazendo ... não era me desfazendo, não me senti que eu tava desfazendo, 

que tava, não, sabe, eu, eu chegou a hora de arrumar o meu armário, que era o mesmo junto 

com o Apolo, meu closet, então tá, vamos fazer isso.  

P: como que foi se desfazer dos pertences dele? 

A: Então, né, eu, eu, é, teve um, foi no final de semana que eu tinha mais tempo, né, eu, 

aquilo tava me incomodando, sabe assim, começou a me causar um desconforto, abrir, ver 

aquelas roupas ali, aquelas coisas ali, sabe (...) aí eu disse – olha, bah, isso tá me 

incomodando (...) só teve uma camisa dele (fala rindo) que eu não consegui, sabe, assim, eu 

não, é a camisa tem, que até pouco tempo,né, tinha o cheiro, tinha, sabe, eu não consegui, 

sabe, eu não, era a camisa que, foi a camisa, foi, foi, foi a camisa que ele saiu daqui de casa 

e eu, eu guardei. Sabe, aquilo ali assim, eu precisei, sabe, então aquilo ali que tá lá, sabe, e 
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tá no meio das minhas coisas, não me faz mal, né, às vezes eu sinto saudade, eu vou lá, 

cheiro, se bem que tá perdendo, então assim, foi isso, sabe, foi uma coisa assim, mas eu senti 

que tava me atrapalhando, vê aquelas coisas ali e, parece que aquilo me doía mais. 

 

(...) e claro assim, né, eu, eu percebi também que a minha, eu troquei, sabe, tipo assim, o meu 

quarto, eu, eu, eu não mudei até porque a gente tinha recém feito tudo, mas assim, todas as 

roupas de cama, tudo é novo. Sabe, assim, tipo, eu tinha que dar um, não era mais a Ana 

com o Apolo, era a Ana, então assim, sabe, as roupas de cama, tudo, tudo eu troquei, tudo, 

sabe, toalha, é, tudo, sabe, assim, a casa, eu botei mais planta, mais embora a casa nem  tava 

toda, nem tá toda terminada ainda, né, mas assim, tudo sabe, eu botei fotos, eu precisava de 

fotos, sabe, eu botei as fotos, eu fui botando antes só tinha, tinha muitas fotos dele comigo, 

minha, depois eu coloquei fotos de amigos, tava, ali tinha um, eu comprei um ... um, desses 

digital, porta-retrato digital então eu botei, aí eu botei várias fotos de amigas, de amigos, 

sabe, é, tinha do Apolo também, tinha da minha família, então eu sempre ia trocando sabe, 

assim, acho que isso ia dando um pouco também, a medida que eu acho que ia mudando eu 

acho que as coisas, as fotos iam mudando também (risos). 

 

(...) Eu disse, não! Sou eu, Ana, eu preciso desse espaço, eu vou começar a ocupar. 

 

Após o ritual de aspergir as cinzas de Apolo, Ana sente-se autorizada a iniciar uma 

nova relação amorosa permitindo-se, até mesmo na entrevista, falar o nome dele que ainda 

não tinha sido pronunciado, sendo nomeado anteriormente como “pessoa”. É interessante 

perceber o quanto o investimento nesta nova relação afetiva proporciona à Ana novas 

conquistas em meio a algumas dificuldades que possuía após a morte de Apolo, em que João 

a incentiva em diversos momentos a realização de novos projetos: 

  

(...) eu acho que aí terminou a minha história, sabe, com o Apolo e, pra começar uma outra 

história da Ana, né, que eu acho que tá começando ainda, né, assim, com o João. 

 

(...) foi como achar uma agulha no palheiro, sabe, assim, porque é um cara muito bacana, é 

um cara muito querido, é um cara mui-, que gosta muito de mim (...), mas a gente não, enfim, 

eu não, eu não pensei assim que a gente fosse, então assim, hoje eu faço mu- parte da vida 

dele, ele me confidencia mui-, nossa! A gente tem um apego um pelo outro, sabe. (...) só que 

ele tem uma coisa assim que ele quer ficar comigo, sabe, ele quer, eu, eu, eu me vejo um 
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pouco atrapalhada é... ai, mas como é que vai ser isso morar onde, sabe, ai, eu me sinto um 

pouco atrapalhada com essas coisas. (...) sabe assim, teve coisas que eu não consegui fazer 

mais, tipo abrir computador é muito difícil, ver e-mail é muito difícil, nunca mais consegui 

adorava sentar, pegar e-mail, responder e-mail, é, pra mim isso é muito difícil hoje, sabe 

assim, é, estudar, eu acho que eu estudo pouco, sabe, assim, é... sei lá, parece que tudo, tudo 

pesou muito pra mim, sabe, algumas coisas assim ao mesmo tempo, aí ele, com-, é, essa 

pessoa, o João, pegou e começou a falar pra mim – olha, eu acho que você precisa voltar a 

dirigir.(...) E aí, e ele começou a me incentivar muito, sabe, né, assim tipo, - olha, eu acho 

que você tem que voltar (...)E aí ele começou a sair comigo, né, ele morava numa cidade do 

interior, aí ele, ele, quando ele vinha final de semana ele vinha aqui, a gente pegava meu 

carro e eu saia, ele saia comigo daí ele me ensinava a, muitas coisas assim ele dizia – olha, 

você pode, você isso, você aquilo, vai viu só, sabe, coisas que eu jamais me vi (...) e eu 

consegui, sabe, assim,e ele, então assim, isso eu, sabe, foi uma das coisas que eu venho 

conseguindo assim, sabe, com ele. 

 

Nesse novo contexto, nova identidade, o investimento afetivo de Ana com João 

também provoca um novo rumo à sua decisão sobre o que fazer com o sêmen criopreservado 

de Apolo e, assim, novas questões começam a emergir envolvendo a lealdade ao cônjuge 

falecido. João já sabia da situação de Ana possuir o material genético de Apolo congelado e 

começa a questioná-la sobre sua decisão. Ana se vê em uma condição de não ser mais 

possível ter o filho de Apolo no contexto de um novo relacionamento, mas não consegue 

decidir-se sobre descartar o material genético.    

 

(...) quando ele teve aqui, que ele veio sem me falar que vinha, né, assim, isso foi antes 

assim, veio num sábado, assim, ele veio aqui e, e não, não, não sei porque, eu não sei se ele 

viu a pasta da (palavra que não foi possível identificar na transcrição, mas relacionada à 

fertilização) aqui, eu não sei o quê que foi que ele me perguntou  - mas você tem vontade, né, 

você, você tá tentando – ele me perguntou alguma coisa assim – ah, você tá tentando 

engravidar? – eu expliquei pra ele o quê que era, né, a pasta, o quê que era e aí a gente, eu 

não sei como começou, mas eu sei que daí eu disse – sim, eu vou tentar, eu pretendo tentar 

ainda. – e ele disse, e ele pensou com ele, né, depois ele foi me falar, ele disse – nossa, eu 

gosto tanto dela que mesmo grávida eu assumi- - sabe, - eu assumo ela assim de qual-, 

mesmo grávida eu quero ficar com ela – (fala rindo), ele me disse isso depois, né, han...então 

assim, eu não tentei mais, dessa última vez, daí que foi março, aí, que eu te disse né, dessa 
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última vez cresceu muito, enfim, depois eu fui, né, eu não tentei, eu já voltei ao ginecologista, 

e eu já falei pra ele que eu to com uma outra pessoa, é...me assusta um pouco o fato, é, 

(respiração) é, tipo assim, eu não me sinto culpada, eu não tenho essas coisas assim... eu 

acho estranho, é porque assim, eu não imaginava, eu não acreditava é, que eu fosse conhecer 

uma pessoa tão bacana, tão legal, tão diferente do Apolo. (...) eu tava preparada pra ficar 

sozinha! Sabe, pra eu não pensava que fosse conhecer uma pessoa séria, uma pessoa que 

pudesse dar certo, olha, eu não acreditava mesmo nisso, sabe, de jeito nenhum. Eu achei 

assim que eu fosse me dá muito mal, que eu fosse querer é, a, a me sentir carente, a pegar 

pessoas que sacaneiam, sabe, eu, eu pensei nessas coisas assim, eu fiquei muito cética com 

relação essa coisa de amor, de dar certo, e com muito medo também, sabe, de ser sacaneada, 

de ser muito assim, então eu me fechei muito, dentro daquele mundo, né, da academia eu ia 

mas assim, eu só via meu primo, era isso, voltar e pegar e continuar trabalhando e fazer 

essas coisas. 

 

Após a morte de Apolo, Ana constrói o significado de que não é possível construir 

uma nova relação de amor, ficando cética acerca de relacionamento amoroso. Isso corrobora a 

afirmação de Bowlby (1973 [2004b) que poucas viúvas casam-se novamente, por serem raros 

os pretendentes adequados, e igualmente também devido à relutância de muitas delas em 

sequer examinar a possibilidade de um novo casamento. Neste caso, Ana se permite conhecer 

uma nova pessoa e surpreende-se com a possibilidade de que, sim, pode acontecer novamente, 

o que modifica o rumo das coisas, a deixando assustada. 

 

(...) E aí ele (João), depois disso assim ele veio, teve um dia que ele disse pra mim, ele disse – 

você ainda quer ter filhos? Você não, né, como é que é isso assim - , a gente nunca mais tinha 

falado, mas ele falava do desejo dele, dele de ter, né, e ele tem um filho de 15 anos. Fez 16 

anos. Aí eu disse – pois é, eu acho que sim, mas agora eu tenho o negócio da minha idade, 

não sei o que, né, porque daí eu também fiquei com isso, né, de que tudo bem, eu não vou 

tentar a fertilização, né, tipo, já passou, é, o momento é outro, não cabe e... 

P: Não cabe o quê? 

A:É, eu estando com o João, é, ter um filho do Apolo, né, uma coisa é o João ter me 

conhecido no momento em que eu estava tentando a fertilização. Outra coisa eu ter um 

envolvimento com ele, querer ter um filho, é, isso não cabe pra mim, né, e acho que nem ele, 

acho que isso ia ficar muito confuso pra ele também, né, porque agora eu to num outro 

momento e eu tive, quando eu fui, né, assim, engraçado eu precisava falar assim e eu, lá no 
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meu, eu fui, voltei no meu gineco e daí eu falei pra ele –olha, eu to num outro momento, eu 

conheci uma pessoa, e ele ficou assim encantado, me olhando assim, né, e aí ele falou – hum, 

sei, pois é – e aí ele disse... ele disse – tá, mas, então Ana, não sei, acho que você precisa, tá 

numa hora que você precisa decidir, né, talvez você tenha que virar a página, né, assim, com 

todo respeito que eu to te dizendo – ele foi franco assim comigo, né, e  - mas você pense, né, 

você não precisa decidir isso agora, não sei o que.- Só que assim, ó, isso já passou e ele, eu 

tenho que dá um destino, né, eu tenho que ir lá e eu tenho que, como eles dizem, é, descartar 

o material, né, eu tenho que.. decidir o quê que vai ser feito, né, assim, e, e isso eu vou te 

dizer que é uma coisa difícil, sabe, eu não consegui, sabe, eu já fui, eu já fui lá esse ano, eu 

vou te dizer assim que eu não me cuido, sabe, com, se eu ficar grávida eu fiquei, se eu não 

ficar, sabe, eu to assim, é, eu sei da pessoa que eu tô, eu gosto, pra mim tá muito, mas assim, 

essa coisa de descartar isso é uma coisa muito difícil pra mim, sabe. 

 

Ana apresenta, primeiro, a ameaça ao seu desejo de ter um filho, pois existe o 

complicador da sua idade que, como discutido no capítulo 3, é um dos fatores de risco para a 

infertilidade. Este acontecimento diz respeito a um fenômeno da atualidade, justificando-se 

pelo fato de que o período que geralmente as mulheres buscam realizar o projeto parental 

coincide com a diminuição acentuada da fecundidade, que ocorre por volta dos 35 anos de 

idade, o que aumenta a busca por técnicas de reprodução assistida (CAVALCANTE 

CAVAGNA, 2009).  

A mãe de Ana teve menopausa precoce e isto a deixa receosa de também apresentar 

este quadro clínico, o que colocaria mais em risco o seu projeto parental: 

 

(...) hoje eu tenho muita vontade de ter um filho. Muito. Muita vontade assim com o João, né, 

e, e eu comecei a descobrir agora eu fui investigar, né, tipo infertilidade, alguma obstrução 

nas trompas, né, é, coisas que eu não tive oportunidade de fazer (...) mas é...como eu não me 

cuido e, né,assim, eu resolvi ficar um pouco atenta um pouco à isso, em função da minha 

idade, eu pedi pro médico, eu disse  - tá, tem como a gente ver, eu nunca vi, vamo, vamo 

tentar ver isso assim, né, não que eu esteja tentando e não esteja conseguindo não, não é isso 

mas, eu tô meio que livre assim, né, e aí então eu, eu fui investigar isso mas não tem nada 

que, que impeça, não tem nenhuma obstrução nem nada, han...mas tem aquela coisa assim, 

né, é, por exemplo, a minha menstruação tá começando a falhar, às vezes eu fico dois meses 

sem menstruar, é, a minha mãe entrou numa menopausa muito precoce, muito cedo, então 
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esses receios assim eu tenho né, porque e-e-eu tenho 40 anos, né, então eu tenho um, um 

receio assim, um medo de não conseguir, de não poder, de enfim. 

 

Outro ponto que pode ser discutido diz respeito a sua decisão sobre não utilizar o 

sêmen de Apolo para ter um filho por meio da fertilização in vitro, visto que assume para si de 

que não tem mais espaço para esta realização naquele contexto de um novo relacionamento. 

Esta decisão acarreta outra: o que fazer com o material genético já que não será mais 

utilizado? Descartar? Doar? E assim, Ana relata sua dificuldade em descartar o material 

genético. 

Bahadur (1996) afirma que a destruição das amostras de esperma deveria ocorrer 

apenas quando a viúva finalmente sentisse que o vínculo com o falecido havia terminado. 

Como discutido no capítulo 5, esta é uma decisão complicada de se fazer pelo fato deste 

vínculo nunca ser rompido completamente. Da mesma maneira que existiu um tempo para 

Ana aspergir as cinzas de Apolo, desfazer-se das roupas dele e retirar a aliança de seu dedo, 

entre outras despedidas vividas, é possível existir um tempo para que seja assimilado o 

descarte do material genético. É importante ressaltar a importância da equipe de saúde que 

acompanha a viúva neste processo de decisão compreender esta dificuldade de desfazer do 

material genético e, assim, não pressionar e influenciar a viúva na decisão.   

 Quando questionada sobre esta dificuldade, Ana relata o vínculo que existia com seu 

falecido cônjuge e o medo que possui de esse vínculo acabar ao descartar o material genético, 

bem como com um passo mais a fundo deste novo relacionamento.  

 

(...) é que assim, é, embora eu esteja numa outra relação, eu esteja, né, assim, é uma pessoa 

séria, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que já se mostrou, sabe, assim, é, eu tenho 

saudade do Apolo, sabe, eu, as, são pessoas diferentes, sabe, é, às vezes eu vou, esses dias 

assim eu tava assim, às vezes me da uma saudade assim da cultura que ele tinha, sabe, 

embora eu falasse – ai, como tu é denso – mas às vezes me dá saudade assim de, disso, de 

falar, às vezes, sabe, às vezes me da muita saudade. Tenho uma saudade assim, sabe, esses 

dias também eu falei, né, assim, porque (...) hoje eu fico lá na casa dele, eu vou pra lá, e, só 

que assim, como é que eu vou te dizer, é ... tem uma coisa assim de, de um ... é, de pensar um 

pouco assim, né, essa coisa assim ... tá, mas será que se eu fi-, porque ele fala, né, assim, ah – 

fica aqui comigo, não sei o que – hoje ele, ele já consegue me pedir mais isso,  né (...) eu 

fiquei pensando, (...) será que na casa dele eu vou poder ter um espaço, é, tipo assim, tá, a 

casa é dele lá agora, mas assim, ele quer que eu vá morar junto com ele, mas eu não sei se eu 
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aceito muito isso, mas é, será que na nossa casa, porque ele fala muito, eu falo a casa dele,as 

coisas dele. Ele fala a nossa. Aqui ele fala o teu apartamento, o teu, né, e... eu sei que pegou, 

eu falei pra ele assim, eu falei pra K. (amiga), né, eu disse – K., será que eu vou poder ter um 

espaço pra poder botar uma foto do Apolo (fala rindo)? Aí eu fiquei pensando nisso assim, 

sabe, ai será que nessa nossa casa, que eu não sei aonde que vai ser, será que eu vou ter um 

espaço pra botar uma foto porque me assusta essa coisa assim deu não conseguir mais, deu 

nunca mais ver, sabe, é, tipo assim, f-fez parte da minha história, sabe, é, então eu acho que 

essa coisa assim de, de, de, de descartar o que tá ali eu acho que é um pouco isso, sabe, é dar 

um fim, né, embora eu não aceite mais essa condição sabe assim, de é, tipo assim, não cabe, 

né, assim, pra mim isso hoje, né, assim. 

  

(...) Mas assim, é, acho que essa coisa assim de chegar lá e ter que dizer tá, então tá, 

terminou, é, eu vou ter que fazer, até porque esses dias eu falei assim, eu não sei o quê que 

eu falei, eu falei assim – ah, pois é – falei pra ele ficou muito chateado comigo, ele disse – 

poxa, eu to com você e isso não cabe mais -  ele disse – eu to com você e você veio me dizer – 

eu falei alguma coisa de ter um filho assim, sabe, eu não falei de ter um filho do Apolo, eu 

disse assim – ah, pois é, eu tenho que tomar uma decisão com relação a isso, eu não sei se eu 

faço a fertilização - eu não, eu não, eu falei assim pra ele, né (fala rindo), assim mas ... eu 

disse é, eu tenho que tomar uma decisão, ele ficou me olhando assim, qual a decisão? A 

impressão que me dava é que ele fa-, ele me diz assim, tá, eu, eu, eu sou uma pessoa 

tolerante, eu fiz com você, mas assim, tudo tem, tem um, tem um teto, assim, né, tem um 

limite assim, é, o que ele tava me dizendo assim, né, mas eu disse pra ele assim, eu não, eu 

não disse, eu não disse pra ele eu vou fazer a fertilização não foi isso, eu disse – ah, eu tenho 

que tomar uma decisão. – Só que ele entendeu que tomar essa decisão era ou eu descarto ou 

eu tenho, vou usar, né, então ele ficou ofendido.  

 

Apesar de existir a ausência física permanente de Apolo, por morte, o vínculo de Ana 

com ele permanece. Isto remete a discussão realizada no capítulo 5 sobre vínculos contínuos 

(STROEBE et al, 2010; PACKMAN et al., 2006; KLASS et al., 1996), que vai de encontro 

com a concepção de que o enlutado precisa abandonar seu vínculo com o falecido para obter 

uma adaptação bem sucedida do luto. O próprio Modelo Dual do Luto (STROEBE e SCHUT, 

1999, 2001) oferece uma visão dinâmica deste processo, possibilitando a reflexão acerca de 

que o indivíduo, em qualquer momento de sua vida, poderá se voltar para a perda, mesmo 

após anos da morte. Neste processo, para Ana descartar o material genético de Apolo tem o 
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significado de pôr um fim à história construída entre os dois, o que, na sua vivência de luto, 

ainda é muito ameaçador, pois trata-se de algo “precioso”. A possibilidade de continuar 

mantendo este material congelado oferece segurança e conforto para Ana, independentemente 

de seu desejo de utilizá-lo ou não futuramente. Isto corrobora a pesquisa realizada por 

Bahadur (1996; 2002), também discutida no capítulo 5. Assim, o desejo de Ana de manter o 

sêmen de Apolo criopreservado é um indicador psicológico do seu processo de luto. 

Descartar o material genético de Apolo também possui outro significado o de fracasso, 

pelo fato de não ter conseguido realizar aquele projeto na sua história com Apolo. Ela relata 

as cobranças sociais acerca do filho que não foi concebido durante sua vida com Apolo, 

reforçando a concepção discutida no capítulo 3, de que procriar e constituir uma família são 

aspectos altamente valorizados nas sociedades humanas (CORRÊA, 2001), e uma cobrança 

que é dela também, dando margem a sentimento de fracasso e não aceitação.   

 

(...) é isso que ele não entende, que eu acho que se tivesse outro nome, eu acho que pra mim 

seria melhor, mas parece que eu to sei lá, jogando fora, que eu tô, sabe, dando um fim, é, não 

é no Apolo, mas é em algo que é da mi-, é, é, é sei lá, eu acho que eu me sentia um pouco 

dona também, sabe, eu acho que é isso acho que a dificuldade é um pouco isso assim, sabe, 

de separar o meu e o, uma coisa que era minha e dele, sabe, uma coisa que ai, sei lá (...) já 

aconteceu das pessoas vierem, virem me colocar porque você escuta de tudo ah, primeira 

coisa, mas vocês não tiveram filhos? Ah, mas que idade ele tinha? Ah, 44. Han! Mas vocês 

não tiveram filhos? Não. Quanto tempo vocês foram casados? 11 anos. Não tiveram filhos? 

Não. Ah, tá, pois é, que pena, que isso, que a-, sabe, as pessoas lamentam, elas falam isso 

assim, como também se o filho é, fosse talvez amenizar, de certa forma eu acredito que fica a 

história, né, uma coisa, eu acho que é isso, o que eu não aceito hoje, eu acho que é isso, 

sabe, é a minha história poxa, eu fiquei tanto tempo casada, a gente passou por tantas coisas, 

e desse casamento não porque tinha que ter um filho, porque têm casais que decidem que não 

querem filhos, mas eu queria ter um filho, né, é talvez o Apolo tivesse muitos medos, muitas, 

né, mas assim, é, ele me verbalizou que queria, né, mas eu, eu, fico, a minha questão é um 

pouco isso, sabe, o que eu hoje lamento é isso, é eu não ter conseguido ter. Por isso acho que 

isso me incomoda quando as pessoas dizem, né, e falam assim, isso não significa que eu 

tenha que ter com o João pra falar que eu tenho que ter filho, não, não é isso, mas é, é dessa 

história minha e com o Apolo não ter tido, entende, então essa coisa de de descartar eu acho 

que tá muito ligada a um talvez a um fracasso. É, não sei, (respiração funda), né, é uma coisa 

de não ter dado certo assim, né, essa coisa assim do, do momento que foi escolhido, né, foi 
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uma junção de coisas que impossibilitaram, mas né, ao insucesso aí, então isso pra mim eu 

acho que é muito difícil assim, aceitar, agora, e aí as pessoas trazem, ah, mas e quem sabe 

uma adoção? Não! Não! Sabe? Não! Eu quero, não, não é isso (...) a questão da, da 

fertilização, a opção em fazer tava muito ligada a minha história, o significado que isso 

podia ter dessa relação, então e aí quando assim, quando eu não consigo, né, é, é 

desconfortável, né, então assim mesmo que eu, que eu vou lá, eu vou dizer que eu vou, né, 

descartar, eu não penso em, é, em deixar, pelo menos ele não me deu nenhuma alternativa a 

não ser essa, né, assim, de descartar ou querer doar pra um banco, eu não vou fazer isso. 

Né, é, isso tá certo assim, mas não é o fato deu ter um filho com o João nessa outra his-, isso 

é uma outra história, sabe, isso é uma outra, tipo assim, eu não tenho essa necessidade de ter 

ou não ter o filho, eu gostaria muito de ser mãe, mas não assim, sabe, ah, então tá, não deu 

ali então eu vou fazer agora, tem essa possibilidade com ele não. Isso não é assim tão, tão 

tranquilo pra mim, sabe, não, eu não vou resolver um problema meu, esse era um problema 

nosso, sabe, é, é assim que eu vejo. Então acho que por isso que tá um pouco assim, tá esse 

ranço sabe, assim, tá um pouco desconfortável essa coisa assim, ah, vou lá, assino, descarto 

e acabou. 

 

Juntamente com este significado de fracasso e insucesso identificado no discurso de Ana, 

observa-se uma necessidade de elaboração do luto não apenas da morte de Apolo, mas 

também daquele filho que não pôde vir, como fruto daquela relação. Como Parkes (1998) 

afirmou,  

“Em qualquer luto é muito difícil identificar o que exatamente foi perdido. 

Pensando na perda do marido, esta pode significar ou não a perda do parceiro 

sexual, do companheiro, do contador, do jardineiro, daquele que cuida das 

crianças...uma perda traz consigo outras perdas secundárias.” (p. 24)    

Dessa forma, juntamente com a morte de Apolo, Ana também perde os projetos que 

foram idealizados a dois e, assim, o desejo de ter um filho com Apolo também fica perdido, o 

que dá margem para sentimento de frustração e o significado criado em torno de um fracasso.  

A possibilidade de manter o sêmen congelado de Apolo nos remete à reflexão de que a 

viúva encontra-se em mais uma dualidade: a de que o filho do falecido marido existe e, ao 

mesmo tempo, não existe; é um filho que ao mesmo tempo que está ali, com o sêmen 

congelado, ele não está, pois a possibilidade de concretizar o projeto parental está presente 

mas, ao mesmo tempo, não foi possível concretizá-lo. Assim, como afirmou Lopes (2008, p. 
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213), “entre o desejo e sua realização, existe o fantasma da preterição infindável ou a 

permanência da falta, o temor da não satisfação” e, então, pode-se pensar que a conservação 

do material genético congelado funciona também como indicador do luto pela perda deste 

filho desejado, que o casal nunca teve.  

Após a entrevista com a participante ser realizada, Ana sentiu-se a vontade para escrever 

um e-mail como uma maneira de se organizar após a experiência de participar da pesquisa: 

“Falar mexeu muito comigo.... e talvez essa vontade de te escrever tenha a ver com a minha 

necessidade de tornar as coisas mais claras para mim...” 

Foi possível para ela rever algumas coisas compartilhadas na entrevista, situando seu 

desejo de ter o filho com e do Apolo na vivência do seu luto. O desejo de ter o filho por meio 

da fertilização in vitro era a possibilidade diante da impossibilidade; inicialmente não bastava 

apenas ter o filho, mas que ele tivesse o sobrenome do pai e que em sua certidão de 

nascimento constasse o nome de seu pai, o que pode refletir a necessidade de Ana em afirmar 

que aquele filho era de Apolo e se reconectar simbolicamente com ele: “Diante da morte do 

Apolo a vontade, o desejo de ter um filho nosso permanecia e eu com todos os medos queria 

muito mesmo sabendo e sentindo que “ter um filho nosso” aos poucos foi cedendo lugar a ter 

um filho dele e isso era uma forma de eu seguir a vida de poder dar um movimento a ela...” 

 Com as duas tentativas frustradas para engravidar após a morte deste, Ana simplesmente 

sentiu-se cansada e parou de tentar e, assim, foi possível cuidar de si e a escolha pela 

reprodução assistida deu lugar a uma outra escolha: “a de me permitir ser MULHER, capaz 

ainda de ser amada de amar, de ser cuidada, de me vincular (...) então to finalizando 

algumas coisas, ao mesmo tempo definindo outras e assim to me descobrindo...!!!!”.   

Isto reflete o quanto a decisão da viúva sobre o que fazer com o sêmen congelado do 

cônjuge falecido está relacionado ao seu processo de luto e, assim, com a construção de uma 

nova identidade. Por isso, no contexto de uma viúva possuir o material genético do cônjuge 

falecido, é possível falar em processo de decisão, visto que este último muda a medida que a 

viúva vivencia o luto pela morte do cônjuge e, por isso, como afirmou Braun e Baider (2007), 

enquanto ela estiver embutida no processo de luto esta decisão se faz problemática.  

Finalizando, é preciso ressaltar que nada disto existiria se não fosse o avanço da 

tecnologia e ciência que possibilitam o congelamento do material genético de uma pessoa, 

mesmo após seu falecimento. Assim, em situação semelhante à aquela que Lopes (2008) 

referenciou sobre casais que se encontram diante de um diagnóstico de infertilidade e, por 

isso, creditam ao médico a à medicina um poder mágico que é o de realizar o desejo de ter o 

filho biológico, pode-se pensar na viúva que possui o material genético criopreservado e que, 
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por meio do tratamento de RA pode recuperar o desejo de ter um filho dentro daquela história 

construída e vivida com o falecido marido, dando continuidade à este vínculo estabelecido 

durante anos e que, inesperadamente ou quem sabe, precocemente, foi interrompida: o “até 

que a morte nos separe” chegou cedo demais... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando já não somos capazes de mudar uma 

situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos.  

           (Frankl, 2001) 

 

Esta pesquisa abordou um assunto complexo, emergente na sociedade contemporânea. 

O objetivo não foi o de esgotar o tema, mas de levantar questionamentos importantes acerca 

da Reprodução Assistida Post-Mortem inserindo a Psicologia no diálogo com outros campos 

da ciência que tomam a frente das discussões.  

Quando é proposto estudar um assunto ainda não muito explorado, correm-se riscos. 

Um deles é o de reduzir o fenômeno a uma explicação. A proposta não era de explicar, mas de 

apresentar sua complexidade sem chegar a uma conclusão única, ficando evidente a 

necessidade de outras pesquisas da área que venham a contribuir para a compreensão das 

implicações subjetivas da criogenia do material genético de um ente querido congelado e seu 

percurso durante o processo de luto e de decisão. 

Inicialmente, as leituras sobre ética, bioética e aspectos jurídicos foram buscadas para 

compreender o entorno da reprodução assistida post-mortem, o que proporcionou a percepção 

de um campo emaranhado de dilemas e conflitos fomentando a necessidade de alçar voo nos 

aspectos psicológicos do assunto. Questões como é ético utilizar o material genético de uma 

pessoa falecida para conceber um filho seu?; A legislação do país permite a realização deste 

procedimento?; O falecido tem voz após sua morte?; Que direitos essa criança terá? Tem 

direito o sobrevivente de privar esta criança de se desenvolver sem o pai ou mãe?; deram 

margem para outros questionamentos como: que motivações levam uma pessoa a querer ter 

um filho de uma pessoa que faleceu? A quê esta decisão corresponde com a dor vivida pela 

perda? Que lugar (psicológico) esta criança irá ocupar na vida do enlutado? A serviço do 

quê ou de quem estará essa criança? Para a Psicologia, era preciso transcender as dualidades 

provocadas pelos dilemas e ir além, alcançar o tempo subjetivo de uma decisão, os vínculos, 

as perdas, o luto, sem perder de vista o contexto cultural, histórico, legal, político, econômico 

que se vive. Como a psicologia pode se inserir e contribuir neste processo? 

A possibilidade de dar voz a uma viúva que vivencia esta situação possibilita a 

diferenciação das discussões que ocorrem no entorno deste tema e, ainda, proporciona 

reflexões sobre a viúva acerca de seu luto e sua decisão. Foi possível perceber que a decisão 
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da viúva sobre o que fazer com o sêmen congelado do cônjuge estava relacionado ao seu 

processo de luto, juntamente com a construção de uma nova identidade. É preciso abrir mão 

da pessoa que era (com o falecido) para sentir-se a pessoa que é agora (sem o falecido). Tal 

processo é sofrido, requer tempo e esforços, o que ratifica a necessidade de compreensão da 

clínica de fertilização que mantêm o material congelado acerca dessas dificuldades, sem 

pressionar o enlutado a uma decisão.  

Neste processo, a escolha pela RAPM faz parte da construção de um significado 

acerca da perda, faz parte do caminho para a elaboração do luto. Neste contexto, mecanismos 

de defesa de negação podem ser utilizados como uma maneira de proteger-se do sofrimento 

que a nova realidade provoca no enlutado, dando espaço para a reprodução assistida ocorrer 

em função de uma dor, solidão, sofrimento. Isto evidencia a importância de um 

acompanhamento psicológico durante o processo de decisão da viúva, para que as questões 

psicossociais subjacentes deste contexto possam ser cuidadas e integradas, havendo uma 

ponderação acerca dos riscos e benefícios que são obtidos com a escolha.   

 Discussões acerca de ser delimitado um tempo mínimo para que a reprodução assistida 

após a morte do cônjuge possa ocorrer foram destacadas neste trabalho a partir da opinião de 

alguns autores. É importante questionar: para quê a delimitação deste tempo? Esta pesquisa 

mostra o quanto o tempo real (tempo jurídico) é diferente do tempo psíquico e, por isso, a 

estipulação de um tempo mínimo para que a RAPM possa ocorrer se faz importante no 

momento que o enlutado é acompanhado em seu processo de luto e decisão, com o intuito de 

integrar aspectos da dor da perda e a escolha por ter um filho, visto que esta decisão pode 

mudar durante o processo de luto. É importante também que discussões acerca da 

parentalidade sejam aproximadas do enlutado, pois pode ocorrer de os aspectos relacionados 

ao ser mãe e ser pai naquelas circunstâncias serem esquecidos. Também a informação sobre 

as questões práticas e legais da reprodução assistida post-mortem precisam ser esclarecidas 

para o indivíduo neste processo.  

Este tempo pode fazer diferença para alguns, mas também pode não ser funcional em 

casos como o tratado neste estudo, em que a idade do enlutado oferece um fator de risco que 

ameaça a realização do projeto parental, diante da diminuição da capacidade reprodutiva da 

mulher. É importante ficar atento a estas questões, bem como a rede de apoio que o enlutado 

possui para enfrentar a monoparentalidade.   

Da mesma maneira que se fala sobre o tempo mínimo para que a reprodução assistida 

possa ocorrer, pode-se questionar acerca de um tempo para descartar o material genético 

criopreservado. Ficou evidente neste estudo que o ato de se desfazer do material genético do 
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cônjuge falecido está relacionado ao vínculo existente entre ambos, sobrevivente e falecido, 

apesar da ausência física. Assim, o ato de manter ou não o material genético do ente querido 

falecido funciona como um indicador da vivência do processo de luto. Desta forma, a 

delimitação de um tempo para que esta decisão seja tomada torna-se um complicador quando 

não corresponde ao desejo do enlutado e suas percepções de lealdade ao falecido, podendo ser 

um fator de risco no processo de luto. 

Pode-se perceber que estamos tratando de um assunto complexo, inseguro pois não se 

sabe onde vai chegar. São as revoluções de cunho político, social, econômico do 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, das biotecnologias causando mudanças em 

diversas dimensões do humano. A Reprodução Assistida Post-Mortem é uma demanda da 

sociedade contemporânea e a decisão sobre o que fazer com o material genético 

criopreservado de um ente querido caracteriza-se como expressão de uma subjetividade 

imersa nesse novo mundo. A princípio, pode causar estranhamentos, fazendo a sociedade, de 

um modo geral, sustentar discussões de acordo com as concepções e valores de um mundo 

que se torna “antigo”, diante da velocidade em que as mudanças ocorrem, dando margem à 

sentimentos de incerteza, insegurança, falta de credibilidade, pelo próprio desconhecimento 

acerca das consequências e riscos destas transformações. A RAPM é um novo campo da vida 

do homem pós-moderno, o que exige uma flexibilidade da sociedade para refletir, questionar 

e, quem sabe, mudar as concepções e valores acerca da concepção de um filho, família, 

casamento, reprodução que são diferentes daqueles idealizados e conhecidos.   
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ANEXO1 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,.................................................................................................................................................

............................................................, RG: ................................................, 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Viúvas e Reprodução Assistida Post-

Mortem: Uma busca de Significado”, cujo objetivo é compreender a escolha da viúva (ou não) 

pela reprodução assistida post-mortem e sua relação com o processo de luto, realizada pela 

psicóloga Marta Nascimento Moreira.  

Por meio deste, aceito ser entrevistada e autorizo a gravação da entrevista em áudio.  

Sei que as informações obtidas serão utilizadas com ética na elaboração de trabalhos 

científicos e poderão ser utilizadas para publicação em meios acadêmicos e científicos. Será 

garantida a confidencialidade das informações fornecidas por mim, e meu nome não será 

divulgado nos documentos pertencentes a esse estudo. 

Estou ciente de que sou livre para interromper minha participação neste estudo em 

qualquer momento, sem ser prejudicada, como também para recusar a dar resposta à qualquer 

questão durante a entrevista.  

 Declaro que os objetivos e detalhes desse estudo foram-me completamente explicados, 

conforme seu texto descritivo. 

Desse modo, concordo em participar do estudo e cooperar com a pesquisadora. 

 

Nome da Participante:......................................................................................................... 

Assinatura da Participante:.................................................................................................. 

 
São Paulo, ______ de ________________   de ___________. 

Pesquisadora: 

Marta Nascimento Moreira 

 

RG:0951522701 

CRP: 06/99765 

Contato: (11) 8710-6938             E-mail: mn_moreira@yahoo.com.br 

 

 

mailto:mn_moreira@yahoo.com.br
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ANEXO2 

 

Dados Pessoais da Participante 

 

Nome _________________________________________________________________ 

Data de Nascimento ______ /______ /________ 

Idade em anos completos ________ 

Naturalidade ___________________________________ 

Estado Civil ______________________ 

Grau de escolaridade ___________________________________________ 

Profissão _____________________________________________________ 

Está trabalhando no momento? ____________ 

Possui religião? __________ Qual? _____________________________________ 

Com quem mora? ________________________________________________________ 

-Possui filhos? _____ Qual idade? _________________ Moram na mesma casa?______ 

-Há quanto tempo o cônjuge faleceu? ________________________________________ 

-Natureza / tipo de morte __________________________________________________ 

-Qual idade do cônjuge quando faleceu? ______________________________________ 

-Está sendo acompanhada por algum Psicólogo?  __________ Há quanto tempo? _____ 

Sua busca foi após a perda do marido? _______________________________________ 
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ANEXO 3 

Elaboração da Entrevista 

 

O que preciso conhecer: 

 

 

 Compreender e analisar a história do casal (Relação com o falecido; vínculo deste 

casal, seu grau de ambivalência e dependência desta relação); 

 

 Compreender e analisar a história de morte do cônjuge (tempo de morte, o tipo de 

morte, se a viúva participou de algum ritual funeral); 

  

 Analisar/Identificar o processo de luto que a viúva vivencia (como reagiu à notícia de 

morte, como ficou após a perda, rotina, impacto na saúde, se fazia uso de medicação 

antes e depois, sentimentos associados à perda, movimentos de elaboração e possível 

complicação no processo - oscilação entre o enfrentamento voltado para a perda e 

restauração); 

 

 Compreender e analisar o contexto de decisão, do casal, pela criopreservação do 

sêmen do marido (motivos que levaram a decisão de congelar o sêmen do cônjuge, 

processo de decisão, se foi em conjunto ou não, conflitos relacionados)  

 

 Compreender e analisar decisão sobre o que fazer com o sêmen congelado após a 

morte do cônjuge;  
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ANEXO 4  
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