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TRATAMENTO REPRODUTIVO PARA CASAIS HOMOAFETIVOS

REPRODUCTIVE TREATMENT OF HOMOSEXUAL COUPLES

Vinicius Medina Lopes, Joaquim Roberto Costa Lopes, Amanda Evelyn Cruvinel Goulart, Murilo Cezar Souza Oliveira, 
Natalia Ivet Zavattiero Tierno e Jean Pierre Barguil Brasileiro

RESUMO

Após o reconhecimento da união estável de pessoas 
de mesmo sexo pelo Supremo Tribunal Federal, em 
2011, houve importante aumento de registro de 
casais homoafetivos, e, consequentemente, o desejo 
de constituir uma família. Os tratamentos com 
técnicas de reprodução assistida permitem estes 
casais realizarem o sonho de ter filhos, por meio de 
inseminação intrauterina ou da fertilização in vitro. 
Com base nas normas do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), atualizadas em 2013 e, posteriormente, 
reatualizadas em 2017, é possível a gestação em 
casais de lésbicas utilizando-se sêmen de doador, 
gameta de uma e útero da parceira. Está previsto, 
também, um casal de homens ter filhos com material 
genético de um deles em um útero de substituição e 
óvulo doado. Apesar do reconhecimento da união de 
pessoas homoafetivas, este grupo ainda enfrenta 
preconceitos diários da sociedade. Em razão disso, com 
o aumento do número desses relacionamentos, esses 
conflitos sociais estão cada vez mais frequentes. Há 
necessidade de adequação de todo um sistema a essas 
novas configurações familiares, como prontuários dos 
pacientes, declaração de nascido vivo, evitando-se 
utilizar termos como pai e mãe. Não menos importante 
é o preparo de toda a equipe assistencialista e de 
profissionais que tratam diretamente com esse 
público. Isto, desde o tratamento em clínicas de 
reprodução humana, passando pelo nascimento em 
ambiente hospitalar e pelo registro em cartórios.
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ABSTRACT

The recognition of the same-sex union by the Brazilian 
Supreme Federal Court in 2011 led to a greater number of 
registered homosexual couples, resulting in an increased 
parenting desire. The assisted reproductive treatment 
through in vitro fertilization or intrauterine insemination 
allows these couples to have their own children. The 
resolution of the Brazilian Federal Council of Medicine 
updated in 2013 and again in 2017, authorizes the 

possibility of pregnancy of female couples, whereby the 
oocyte is fertilized from one partner using donated sperm, 
which is then transferred as an embryo to the uterus of the 
other partner. It also allows a male couples to have children 
through fertilization of an oocyte donated with sperm from 
one partner, and transfer of the embryo to the uterus of a 
gestational carrier. Despite the recognition of same-sex 
marriage, same-sex couples are faced with social prejudice 
daily. As same-sex relationships are increasing however, the 
social conflict has been frequently debated. It is necessary to 
improve the social system in order to recognize and embrace 
the new family configurations. For example, medical reports 
and declaration of live birth should avoid the use of terms 
such as ‘mother’ and ‘father’ that do not take into account 
same-sex parents. Last but certainly not least, it is important 
to ensure these couples are dealt with professionally and 
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A prevalência de mulheres brasileiras bissexuais e 
homoafetivas ainda é imprecisa. A pesquisa Mosaico 
2.0, realizada pela Universidade de São Paulo, na qual 
foram entrevistadas quase três mil pessoas em sete 
capitais brasileiras, estimou que 10% das mulheres 
tinham orientação bissexual ou homossexual.1 

Nas últimas décadas, vivencia-se um aumento 
considerável da união de casais homoafetivos no País, 
mas, paralelamente a esse cenário, ainda ocorrem o 
preconceito e a discriminação como uma luta diária. 
Contudo, esse grupo tem obtido cada vez mais espaço 
e conquistas no âmbito da constituição familiar. 

Em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal 
reconheceu e qualificou como entidade familiar a 
união estável de pessoas do mesmo sexo, houve 
aumento do número de registros desses casais. 
A edição 2014 das Estatísticas do Registro Civil 
mostra mudança na sociedade brasileira ao longo dos 
últimos quarenta anos, e essa transformação conta 
com o aumento de cônjuges do mesmo sexo. Nesse 
mesmo ano, ocorreram mais de quatro mil registros 
de casamentos homoafetivos, entre os quais 50,3% 
foram do sexo feminino e 49,7%, do sexo masculino. 
As uniões homoafetivas representam cerca de 0,5% 
do todo anual de casamentos do País, e a maior parte 
destes concentra-se na Região Sudeste.2

O desejo de constituir uma família vai muito além 
dos direitos civis conquistados. Ele inclui a procura 
instintiva por paternidade e maternidade de filhos 
que compartilhem a carga genética, e isso pode ser 
alcançado com técnicas de reprodução assistida (TRA). 

Não existem leis brasileiras que tratam do assunto; as 
normas que regulam a reprodução assistida (RA) são 
ditadas por resoluções do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em 2013, o Conselho Federal de Medicina atualizou a 
Resolução n.º 2.013/13 e permitiu o uso das técnicas de 
reprodução assistida para casais de relacionamentos 
homoafetivos e pessoas solteiras, oferecendo a esse 
público tratamentos como a inseminação intrauterina 
(IIU) e a fertilização in vitro (FIV).3 

Em 2017, houve nova atualização de resolução no 
CFM, em que se reconheceu a gestação compartilhada 

em união homoafetiva feminina, permitindo a 
utilização de óvulos de uma parceira para fertilização 
e a transferência de embriões resultantes para o útero 
da outra.4

A inseminação intrauterina, considerada uma técnica 
de baixa complexidade, consiste em estimular a 
ovulação da mulher com uso de medicamentos 
(gonadotrofinas) e, por meio de monitorização 
ecográfica, determinar o momento adequado para 
injetar, após preparo laboratorial, o sêmen dentro do 
útero. A taxa de nascidos vivos após inseminação com 
semên de doador é de aproximadamente 19,8% para 
pacientes de 18 a 40 anos etários.5 A idade da mulher, 
idealmente abaixo de 38 anos de idade, a reserva 
ovariana adequada e a presença de tubas uterinas 
normais são fatores importantes na indicação desse 
tratamento, que deve ser avaliado por um médico 
especialista. O valor desse procedimento fica, hoje, 
em torno de cinco mil reais. 

Já a fertilização in vitro é técnica de alta complexidade e 
excelentes resultados, com 37,7% de taxas de sucesso, 
por transferência de dois embriões, em pacientes 
com idade de 35 a 39 anos,6 segundo dados latino-
americanos. É realizada mediante a hiperestimulação 
ovariana controlada e posterior coleta de óvulos via 
transvaginal, sob sedação. No período de três a quatro 
horas depois de serem aspirados, os óvulos são 
injetados com os espermatozoides e ficam incubados 
durante dois a cinco dias. Os embriões formados são 
transferidos para o útero da própria mulher ou da 
parceira, de acordo com a qualidade, respeitado o 
número máximo regulado pelo CFM, e os excedentes 
são congelados para uma nova tentativa futura. O 
custo está, atualmente, em torno de quinze mil reais, 
sem considerar o valor dos medicamentos, que pode 
modificar conforme o protocolo adotado. 

Antes de ser iniciado qualquer tratamento com 
técnicas de reprodução assistida, a Anvisa exige 
o conhecimento de algumas sorologias para os 
pacientes e os doadores. A triagem laboratorial inclui 
sífilis, hepatites B e C, HIV e HTLV com validade de seis 
meses, e a detecção do vírus zika, a qual vale apenas por 
trinta dias. Acrescenta-se a pesquisa para Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae para doadores de 
sêmen e oócitos. Sorologias positivas para clamídia, 
gonococo e zika são critérios de exclusão temporária.7 

No Brasil, só é permitida a utilização de sêmen de doador 
desconhecido.4 Portanto, um parente ou um amigo não 
pode doar material para um casal de lésbicas realizar 
o tratamento. Então, o casal deve adquirir a amostra 
seminal proveniente de um banco de sêmen nacional ou 
internacional, o que cria um acréscimo de quatro a cinco 
mil reais às despesas acima mencionadas. 

by trained personnel, including professionals from human 
reproduction clinics, maternity and civil registry office.
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O valor cobrado pelos bancos nacionais geralmente é 
menor em relação aos internacionais, e em menos de 
cinco dias depois da solicitação o material é entregue 
nas clínicas. Já os trâmites com importação e liberação 
da Anvisa do sêmen oriundo de banco internacional 
podem levar até dois meses, muitas vezes adiando-
se o tratamento. Informações mais detalhadas sobre 
o doador, a possibilidade de escutar a voz, ver foto e 
exames genéticos adicionais são fatores que fazem o 
interesse na importação aumentar cada dia. Em 2011, 
foram importadas dezesseis amostras de sêmen, já 
em 2016 foram 436.8

Para casais de mulheres, pode ser realizada tanto a 
inseminação quanto a fertilização in vitro – em que é 
possível utilizar óvulos de uma e transferir o embrião 
para o útero da parceira. Essa opção é cada dia mais 
comum, apesar de demandar exames e tratamento 
farmacológico de ambas, que elevam custos e riscos. 
A justificativa mais comum para essa escolha é o 
desejo das duas de estarem envolvidas no processo, 
uma cedendo o material genético e outra, o útero. Em 
algumas situações essa decisão pode ser médica. 

Para aumentar as possibilidades de gestação 
podem ser usados os óvulos da parceira mais jovem 
ou daquela que tenha melhor reserva ovariana, 
possibilitando a formação de um número maior de 
embriões saudáveis. É possível optar também por 
transferir os embriões para o útero mais propenso à 
implantação. Fatores como miomatose, adenomiose, 
sinéquias uterinas e endométrio atrófico poderiam 
reduzir as chances de implantação embrionária.9-12 
Outros fatores importantes que devem ser levados em 
consideração são as condições maternas para gestar, 
ou seja, a idade e a presença de doenças crônicas 
como diabetes, hipertensão arterial, nefropatias 
ou obesidade. Tais situações poderiam levar a uma 
alteração na escolha de quem iria engravidar. Em 
torno de 30% dos casos, a avaliação criteriosa pode 
causar mudanças no planejamento.

Para casais do sexo masculino é necessário o que se 
chama útero de substituição, cessão temporária de 
útero ou mais popularmente conhecido como barriga 
de aluguel. Os óvulos de uma doadora são fertilizados 
pelos espermatozoides de um dos parceiros, e os 
embriões resultantes são transferidos para o útero de 
uma parente de até 4.º grau de um deles. A doação de 
óvulos, assim como a de sêmen, é de caráter anônimo 
e não pode haver relação comercial entre ambas as 
partes.4

A procura para tratamentos em reprodução 
assistida por casais homoafetivos tem aumentado 
consideravelmente. Em 2008, os autores realizaram 
um tratamento, com inseminação intrauterina e 

fertilização in vitro com transferência de embriões 
congelados. Em 2018, dez anos depois, foram 
tratados dez casos, evidenciando-se um aumento 
na busca pela constituição da família por esse grupo 
populacional.

Os motivos para o desejo de maternidade e paternidade 
são os mesmos de casais heterossexuais. No entanto, 
ao iniciar o tratamento, os casais do mesmo sexo 
enfrentam escolhas emocionalmente mais difíceis, 
como a doação de gametas ou uma barriga de aluguel, 
além de grandes expectativas e, por esse motivo, 
a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva 
recomenda uma avaliação psicológica antes do início 
de todo o processo. A consulta também aborda o 
entendimento do casal sobre os procedimentos, o 
apoio familiar e a capacidade de lidar com o estresse 
e inclusive com possíveis resultados negativos.13 

Serviços de reprodução humana contam com psicólogo 
na equipe multidisciplinar a fim de acompanhar todos 
os “casais tentantes”, tendo em vista esse quadro de 
ansiedade e insegurança presente em todas as fases.
 
Após o êxito do tratamento, os cuidados pré-natais 
são realizados com o acompanhamento do médico 
obstetra a partir da liberação e do encaminhamento 
do esterileuta. Quanto à via de parto, não há uma 
indicação absoluta; a situação deve ser avaliada e 
decidida entre obstetra e paciente, respeitados os 
aspectos orgânicos e os seus anseios, durante o 
acompanhamento materno-fetal. 

Por se tratar de tratamento relativamente novo, pouco 
se conhece sobre os aspectos psicológicos depois do 
seu sucesso, o grau de estresse, as necessidades de 
ajuste psicológico familiar e a satisfação do casal com 
o nascimento da criança.  

O primeiro estudo a avaliar essa relação familiar 
foi publicado em 2017. Foram comparados casais 
homoafetivos masculinos, femininos e casais 
heterossexuais, decorridos 3,5 a 4,5 meses do 
nascimento do filho. Esses casais relataram 
baixos níveis de estresse, ansiedade, depressão, 
independentemente do tipo de família, e consideraram-
se satisfeitos com o novo relacionamento familiar, 
após viverem momentos de ansiedade e angústia 
durante o tratamento.14 Outro estudo abordou o status 
psicológico e o comportamental de crianças criadas 
por mães lésbicas e demonstrou desenvolvimentos 
semelhantes aos das crianças criadas por pais 
heterossexuais; além disso, a identidade e a preferência 
do gênero da prole não foram influenciados pela opção 
dos pais.15

O relato de casais homoafetivos a respeito do 
preconceito e do despreparo enfrentado no período 
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de internação, parto e pós-parto atrai a atenção. Os 
formulários de prontuário, incluindo-se termos de 
consentimento e declaração de nascido vivo, deveriam 
contemplar as novas configurações familiares, e 
não apenas utilizar as nomenclaturas pai e mãe. O 
constrangimento passado por esses casais, ou mesmo 
por mães que optam pela produção independente, não 
é percebido pela maioria dos profissionais envolvidos, 
tampouco pelos administradores responsáveis. 

Depois do nascimento de filhos por meio de técnicas 
de reprodução assistida, uma dúvida frequente se 
dá quanto ao registro do bebê. Não é necessária a 
decisão judicial para o cartório incluir o pai ou a mãe 
socioafetiva. O Conselho Nacional de Justiça prevê 
que o oficial de registro civil não poderá exigir a 
identificação do doador do material genético como 
condição de lavratura do registro de nascimento da 
criança. Entre os documentos necessários para emitir 
a certidão de nascimento está a declaração, com firma 
reconhecida, do diretor técnico da clínica que indique 
haver sido a criança gerada por reprodução assistida 
heteróloga, ou seja, mediante uso de material genético 
doado. É vedado aos oficiais do cartório recusar o 
registro de nascimento e a emissão de certificados de 
filhos concebidos por meio de técnicas de reprodução 
assistida.16 

No caso das gestações em útero de substituição ou 
barriga de aluguel, não constará no registro o nome 
da parturiente e deve ser apresentado o termo de 
compromisso firmado pela doadora temporária do 
útero.16

Tendo em vista as modificações sociais ocorridas 
nos últimos decênios, observam-se adequações 
na legislação e nas resoluções do Conselho Federal 
de Medicina no que tange às regras relacionadas 
à reprodução assistida. Essas atualizações foram 
necessárias porquanto a evolução das técnicas 
já permitia a formação da família em situações 
menos convencionais, como no caso das relações 
homoafetivas. Apesar disso, percebe-se a necessidade 
de haver melhor preparo dos profissionais envolvidos 
na área assistencial de saúde, como obstetras, 
neonatologistas e equipe de enfermagem, assim como 
na área burocrática que envolve registros e cartórios.
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