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REGULAMENTAÇÃO E PROJETOS EXISTENTES A
RESPEITO DE BANCOS DE ESPERMA

Fábio de Barros Correia Gomes

I. INTRODUÇÃO

O
S bancos de esperma se destinam a conservar gametas

mas~ulinospara a util~~ação e~ t~cnicas de reprodução assistida,

particularmente a fertilização in vrtro.

A primeira criança a nascer após a utilização de técnica de reprodução

assistida, a inglesa Louise Brown, em 1978, ampliou as esperanças de milhões de casais inférteis

em todo o mundo.

Este documento apresenta: um breve histórico sobre os bancos de

esperma, informações sobre a existência de regulamentação nacional e internacional a respeito de

bancos de esperma, além de destacar os projetos de lei relacionados ao tema que tramitam na

Câmara dos Deputados.

La Histórico dos bancos de esperma'l

A inseminação artificial não se trata de tecnologia atual. Em 1779 um

pároco italiano, demonstrou que o embrião era resultado da junção de um óvulo e um esperma e

inseminou artificialmente sapos, peixes e cães. A técnica se propagou com maior rapidez para

uso em arurnais.

Nos seres humanos, o primeiro relato de msenunação foi realizado em

1790, pelo escocês John Hunter.

Na década de 50 do século passado, a msemmação artificial provocou

polêmica nos EUA e Inglaterra quantos aos aspectos legais e morais.

Em 1964, a Geórgia tornou-se o primeiro estado americano a legitimar

criança concebida com esperma de doador.

Nos anos seguintes, muitos estados americanos adotaram leis indicando

que o doador de esperma não era, para fins legais, o pai da criança concebida.
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o esperma congelado tem sido usado para inseminação humana há quase

50 anos, e desde então milhares de crianças já nasceram como conseqüência dessa técnica

relativamente simples de reprodução assistida.

11. NORMAS DO BRASIL

É preciso destacar que, no Brasil, não há lei específica que regule por

completo todas as implicações relacionadas à reprodução assistida, incluindo o funcionamento de

bancos de esperma humano.

Entretanto, apresentaremos as seguintes normas relacionadas à

reprodução assistida: a Constituição Federal, a Lei n° 11.105, de 24 de março de 2005 (Lei da

Biossegurança), e resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM).

lI.a. Constituição Federal

A Constituição Federal não apresenta dispositivo específico sobre o
tema, mas o § 4° do art. 199 estabelece que "lei disporá sobre as condições e os requisitos que

facilitem a remoção de tecidos humanos para fins de transplante, pesquisa e tratamento", vedando

"todo tipo de comercialização".

A regulamentação relacionada aos transplantes está presente na Lei n°

9.434, de 4 de fevereiro de 1997, a Lei dos Transplantes.

o art. 1° dessa Lei indica que o esperma e o óvulo não estão

compreendidos entre os tecidos abordados pela lei, de modo que novamente salientamos a

ausência de legislação específica para a matéria em análise.

II.h. Lei da Biossegurança

A Lei n° 11.105, de 24 de março de 2005, a Lei da Biossegurança, que

revogou a Lei n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995, dispõe sobre os organismos geneticillIlente

modificados (OGrvI) e seus derivados, mas também apresenta dispositivos relacionados ao

destino de embriões humanos, particularmente o uso de células-tronco embrionárias, que são

obtidas a partir da união de gametas humanos, no processo de reprodução assistida.

O art 5° dessa lei permite, "para fins de pesquisa e terapia, a utilização de

células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e

não utilizados no respectivo procedimento", desde que os embriões sejam inviáveis ou estejam

congelados há três anos ou mais.
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A lei também estabelece penas para os que utilizarem embrião humano

em desacordo com a mesma (art. 24), para os que praticarem engenharia genética em célula

germinaI humana (célula-mãe responsável pela formação de gametas presentes nas glándulas

sexuais femininas e masculinas), zigoto humano ou embrião humano (art. 25), e para os que

realizarem clonagem humana (art. 26).

Essa lei terminou por abordar temas da área da reprodução assistida,

entretanto muitos outras tópicos relevantes permanecem sem regulamentação legal.

lI.c. Resoluções do CFM

A resolução do Conselho Federal de Medicina n° 1.246, de 1988, que

aprovou o Código de Ética Médica, apresenta os seguintes dispositivos relevantes para o tema em

estudo:

"Ê vedado ao médico praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou

proibidospela legislação" (art. 42);

- "É vedado ao médico descumprir legislação especifica nos casos de transplantes
de órgãos e tecidos, esterilização,fecundação artificial ou abortamento" (art. 43); e

- "Ê vedado ao médicopraticar fecundação artificial sem que osparticipantes

estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecido sobre oproblema" (art. 68).

A resolução do Conselho Federal de Medicina n° 1.358, de 1992, aborda

as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, constituindo-se na

regulamentação mais específica disponível.

Os itens IV e V dessa resolução tratam especificamente da doação e da

criopreservação de gametas ou pré-embriões.

As indicações relacionadas a doação de óvulo e esperma são as seguintes:

1 - A doação nunca terá caráter lucrativa ou comercial.

2 - Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-

versa.

3 - Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos

doadores de gametas e pré-embriões, assim como dos receptores. Em situações especiais, as

informações sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para

médicos, resguardando-se a identidade civil do doador.

4 - As clínicas, centros ou serviços que empregam a doação devem

manter, de forma permanente, um registro de dados clínicos de caráter geral, características

feno típicas e uma amostra de material celular dos doadores.
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5 - Na região de localização da unidade, o registro das gestações evitará

que um doador tenha produzido mais que 2 (duas) gestações, de sexos diferentes, numa área de

um milhão de habitantes.

6 - A escolha dos doadores é de responsabilidade da unidade. Dentro do

possível deverá garantir que o doador tenha a maior semelhança feno típica e imunológica e a

máxima possibilidade de compatibilidade com a receptora.

7 - Não será permitido ao médico responsável pelas clínicas, unidades ou

serviços, nem aos integrantes da equipe multidisciplinar que nelas prestam serviços, participarem

como doadores nos programas de RA reprodução assistida.

A respeito da criopreservação (congelamento) de gametas ou pré

embriões a resuloção indica:

1 As clínicas, centros ou serviços podem cnopreservar

espermatozóides, óvulos e pré-embriões.

2 - O número total de pré-embriões produzidos em laboratório será

comunicado aos pacientes, para que se decida quantos pré-embriões serão transferidos a fresco,

devendo o excedente ser criopreservado, "não podendo ser descartado ou destruído".

3 - 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 de falecimento de um deles ou de

ambos, e quando desejam doá-los.

É preciso considerar que as normas éticas contidas numa resolução do

CFM, não implicam, no caso de seu descumprimento, sanções penais, mas no máximo sanções

administrativas, além disso, o CFM, só tem competência para regulamentar ações que dizem

respeito à moralidade das ações dos profissionais médicos.

Desse modo, é forçoso reconhecer que a existência de resolução do CFM

de elevada qualidade na área da reprodução assistida, na ausência de lei específica, não garante aos

cidadãos brasileiros que esses preceitos sejam seguidos e que as infrações sejam punidas.

m. REGULAMENTAÇÃO SOBRE BANCOS DE ESPERMA EM PAÍSES

SELECIONADOS

I1I.a. Suíça(2)

Uma lei foi introduzida em janeiro de 2001, após emenda constitucional,

realizada em 1992.
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A nova legislação aproximou a Suíça da Convençao da Naçoes Unidas

sobre os direitos das cnanças, que indica que todas as crianças têm o direito de conhecer a

identidade de seus pais biológicos.

Aos 18 anos o jovem terá o direito de conhecer o nome do doador do

esperma. Antes dessa idade o direito é garantido caso exista uma razão importante, como uma

doença hereditária.

Entretanto, a legislação suíça não ignora completamente os direitos do

pai, pois a criança pode apenas saber o nome do pai, mas não tem direito legal a herança e a mãe

não pode solicitar pensão.

Apesar dessa proteção legal os homens suíços estão relutando para se

tornarem doadores de esperma, havendo relatos de importação de esperma dos Estados Unidos.

Há ainda limitações quanto ao número de inseminações provenientes de

um doador (máximo de 8).

I1I.b. Dinamarca(3)

Na Dinamarca os bancos de esperma constituem verdadeira indústria.

Recentemente vários países europeus aboliram a garantia de anonimato

ao doador de esperma - Suécia, Suíça, Holanda, N omega e Reino Unido - acarretando em

diminuição de doadores nesses países e criando um mercado de "turismo para fertilização" na

Dinamarca, cuja legislação garante o anonimato do doador.

Na Dinamarca um doador pode gerar até 25 crianças, na Inglaterrra o

máximo é de 10.

o maior banco de fertilização in vitro do mundo é uma empresa

dinamarquesa, que já possui filial em Nova Iorque.

I1I.c. Itália

Na Itália a legislação proíbe o uso de espermas de doadores an ônimos.

Os bancos de esperma só podem trabalhar com doadores que estejam tentando fertilizar suas

parceiras.

I1I.d. Inglaterra(4)

Como já mencionado, a Inglaterra aboliu o anonimato do doador de

esperma. Ao completar 16 anos a criança tem o direito de conhecer seus pais biológicos.
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I1I.e. Portugal(5)

Em Portugal, até recentemente, não havia lei regulamentando os bancos

de esperma.

Uma lei foi aprovada em 1999, mas foi vetada pelo Presidente.

Tal lei obrigava o doador de esperma a ser identificado.

I1I.f. Estados Unidos(6)

Nos EUA várias agênCias federais, estaduais e médicas monitoram as

atividades dos banco de esperma. As normas são específicas para cada estado.

Tomando por exemplo o estado de Delaware, existem regulamentos

estabelecendo o registro anual dos bancos de esperma pelo estado, e a obrigação de realização de

testes laboratoriais nos doadores para detecção do HIV.

Em Nova Iorque a doação de esperma é confidencial, mas dados de

identificação do doador podem ser liberados por ordem judicial. São realizados numerosos testes

para detectar doenças presentes no doador.

I1I.g. China(7)

Em 2001 o Ministério da Saúde da China publicou regulamento sobre

bancos de esperma humano, estipulando que tais serviços devem estar localizados em instituições

médicas, salientando o aspecto voluntário e não comercial das atividades.

o doador deve ter entre 22 e 45 anos de idade, realizar doações em

apenas um banco, para até cinco fertilizações em mulheres que vivem em regiões diferentes uma

da outra.

As informações sobre doadores e receptores são confidenciais.

IV. PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RELACIONADOS À REPRODUÇÃO ASSISTIDA

Os bancos de esperma se inserem no contexto da reprodução assistida,

de modo que é natural que as proposições em tramitação no Congresso tendem a incluir os

bancos de esperma em regulamentação integrada com os demais aspectos da reprodução assistida.

O anexo I apresenta as proposições em tramitação nesta Casa.
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Novamente, salientamos que apesar das numerosas proposições em

tramitação, uma delas apresentada há mais de dez anos, a reprodução assistida permanece sem

uma norma legal.

Como resultado, alguns de seus aspectos vem sendo regulamentados de

maneira fragmentada, como, por exemplo, ocorreu no caso da definição do uso das células-tronco

de embriões congelados para pesquisas.

Sem entrar no mérito dessa decisão, é relevante destacar que embora já

exista definição quanto ao destino dos embriões congelados, a prática do congelamento, em si, e

muitos outros aspectos da reprodução assistida, como o funcionamento dos bancos de esperma

permanecem sem regulamentação legal.

V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. California Criobank, Inc. Março, 2005. Disponível em:
httj2:/ /www.cryobank.com/

2. Swissinfo/Swiss Radio International (SRI). Março, 2005. Disponível
em: httj2:/ /www.swissinfo.org/Swissinfo.html?siteSect= 105&sid= 1493389 .

3. Men Health. Março, 2005. Disponível em: httj2:/ /wwwA
men.org/sj2erm/sj2erm-bank.html.

4.BBC News, World Edition. Agosto, 2004. Disponível em:
httj2:/ / news.bbc.co.uk/2/hi/euroj2e/3555202.stm.

5. Millennium BCP. Março, 2005. Disponível em:
httj2:/ /www.millenniumbcj2.j2t/site/conteudosI75175451754540 / article.jhtml?articleID= 170899 .

6. Estado do Delaware (EUA). Março, 2005. Disponível em:
httj2:/ /www.delcode.state.de.us/titleI6 / c028/ .

7. Embaixada da China. Março,
httj2:/ / www.chinaembassy.org.j211j2ol/kj/zgdkxjs/tI29255.htm.

2005. Disponível em:

ANEXO I. PROJETOS DE LEI RELACIONADOS À REPRODUÇÃO ASSISTIDA

TRAMITANDO NA CÀMARA DOS DEPUTADOS

- PL-3638/1993 Autor: Luiz Moreira - PTB /BA

Ementa: Institui normas para a utilização de técnicas de reprodução

assistida.
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Explicação da Ementa: Incluindo as questões relativas a fertilização 'in

vitro', inseminação artificial e barriga de aluguel - gestação de substituição ou doação temporaria

do utero.

Remessa ao Senado Federal, através do or PS-GSE/370/02.

- PL-1184/2003 Autor: Senado Federal

Ementa: Dispõe sobre a Reprodução Assistida.

Explicação da Ementa: Definindo normas para realização de inseminação

artificial e fertilização "in vitro"; proibindo a gestação de substituição (barriga de aluguel) e os
experimentos de clonagem radical.

4889/2005.
Apensados: PL 2855/1997; PL 120/2003; PL 2061/2003; PL

PMDB/RO.
- PL-2855/1997 (apensada ao PL-1184/2003) Autor: Confucio Moura-

Ementa: Dispõe sobre a utilização de técnicas de reprodução humana
assistida e dá outras providências.

Explicação: incluindo a fecundação in vitro, transferencia de pre

embriões, transferencia intratubaria de gametas, a crioconservação de embriões e a gestação de

substituição, a conhecida barriga de aluguel).

- PL-120/2003 (apensada ao PL-1184/2003) Autor: Roberto Pessoa -

PFL/CE.

Ementa: Dispõe sobre a investigação de paternidade de pessoas nascidas

de técnicas de reprodução assistida. Explicação: Permitindo à pessoa nascida de técnica de

reprodução assistida saber a identidade de seu pai ou mãe biológicos; alterando a Lei n° 8.560, de
29 de dezembro de 1992.

PT/DF.
- PL-2061/2003 (apensada ao PL-1184/2003) Autor: Maninha -

Ementa: Disciplina o uso de técnicas de Reprodução Humana Assistida
como um dos componentes auxiliares no processo de procriação, em serviços de saúde,

estabelece penalidades e dá outras providências.

PL-4889/2005 (apensada ao PL-1184/2003) Autor: Salvador

Zimbaldi.

Ementa: Estabelece normas e critérios para o funcionamento de Clínicas

de Reprodução Humana.
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- PL-1135/2003 (apensada ao PL-2855/1997) Autor: DL Pinotti -

PMDB/SP.

Ementa: Dispõe sobre a reprodução humana assistida. Explicação:

Definindo normas para realização de inseminação artificial, fertilização "in vitro", barriga de

aluguel (gestação de substituição ou doação temporária do útero), e criopreservação de gametas e

pré - embriões.

- PL-4686/2004 (apensada ao PL-120/2003) Autor: José Carlos Araújo
- PFL/BA.

Ementa: Introduz art. 1.597-A a Lei na 10.406, de 10 de janeiro de 2002,

que institui o Código Civil, assegurando o direito ao conhecimento da origem genética do ser

gerado a partir de reprodução assistida, disciplina a sucessão e o vínculo parental, nas condições

que menciona.

- PL-4664/2001 (apensada ao PL-2811/1997) Autor: Lamartine Posella

- PMDB/SP.

Ementa: Dispõe sobre a proibição ao descarte de embriões humanos

fertilizados "in vitro", determina a responsabilidade sobre os mesmos e dá outras providências.

- PL-4665/2001 (apensada a PL-2855/1997) Autor: Lamartine Posella

- PMDB/SP.

Ementa: Dispõe sobre a autorização da fertilização humana "in vitro"

para os casais comprovadamente incapazes de gerar filhos pelo processo natural de fertilização e

dá outras providências.

- PL-6296/2002 (apensada ao PL-2811/1997) Autor: Magno Malta.

Ementa: Proíbe a fertilização de óvulos humanos com material genético

proveniente de células de doador do gênero feminino.

- PL-4555/2004 (apensada ao PL-3055/2004) Autor: Henrique Fontana

- PT/RS.

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da Natureza Pública dos Bancos

de Cordão Umbilical e Placentário e do Armazenamento de Embriões resultantes da Fertilização
Assistida e dá outras providências. Explicação: Revogando o parágrafo único do artigo 20 da Lei
na 10.205, de 2001 - Lei do Sangue.
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