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De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e publicada neste mês no jornal 

internacional Fertility and Sterility, a população americana apoia amplamente o congelamento 

de óvulos para adiar a maternidade por razões diversas. A amostra foi realizada nacionalmente 

com base na idade, sexo e raça de 1.064 pessoas e concluiu que a indicação do congelamento 

de óvulos para preservar a fertilidade em pacientes com câncer tem apoio de 89% da opinião 

pública, seguido de congelamento de óvulos para ascensão profissional (72%), atual falta de um 

parceiro (63%) e insuficiência de recursos para a criação dos filhos (58%). Os pesquisados foram 

recrutados pela SurveyMonkey, companhia líder global no desenvolvimento de plataformas de 

pesquisas online.  

 

Atualmente as mulheres estão postergando a maternidade por vários motivos, como o 

investimento na formação e na carreira profissional, a falta de um parceiro, ou ainda condições 

financeiras consideradas por elas como desfavoráveis para criação de um filho. O congelamento 

de óvulos, através da técnica segura e eficaz de vitrificação, possibilita que as mulheres adiem a 

gestação e ainda que engravidem utilizando os próprios gametas até mesmo depois da 

menopausa. Além da indicação social para congelar os óvulos, existem as indicações médicas. 

Mulheres que são submetidas à quimio ou radioterapia para tratamento de determinados tipos 

de câncer podem ter perda da capacidade reprodutiva por diminuição importante da 

quantidade de óvulos.  

 

O estudo norte-americano, publicado por Erin I. Lewis , Stacey A. Missmer , Leslie V. Farland e 

Elizabeth S. Ginsburg, demonstra a grande aceitação pela população da técnica de 

congelamento de óvulos por diversos motivos. O congelamento de óvulos para preservar a 

fertilidade nos casos de câncer foi o mais aceito. O trabalho mostra também que a diferença de 

idade, sexo, religião e opção sexual podem influenciar no apoio da realização do procedimento 

de acordo com o motivo.  

 

Os pesquisados com idade avançada apoiaram menos o congelamento de óvulos, mas os jovens, 

as mulheres solteiras, sem filhos, homoafetivos e ateus fazem parte dos grupos que mais 

apoiaram o procedimento como forma de preservar a fertilidade da mulher. 

No Brasil, não existem trabalhos a respeito da opinião pública sobre este assunto, no entanto 

tem havido uma procura crescente pelo procedimento. Acreditamos que é de direito que a 

paciente com câncer tenha o seu futuro reprodutivo assegurado pelo Estado. 
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