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RESUMO 
 

CRUZ, Thyago Rodrigo da. Tutela civil do embrião humano pré-implantatório: análise 
sobre a adequação e a efetividade do ordenamento jurídico quanto às técnicas de 
reprodução humana assistida. 2018. 296 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar os efeitos que as novas descobertas 
científicas, relativas à individualidade e à autonomia biológica do embrião humano 
pré-implantatório, ensejam – ou deveriam ensejar – sobre o ordenamento jurídico 
vigente, realizando a necessária ponderação entre as referidas características e os 
destinos que se apresentam a tais embriões por ocasião do artigo 5º, inciso II, da Lei 
n. 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) e pela Resolução CFM n. 2.168/2017, 
notadamente, sua doação para pesquisas e terapias com células-tronco 
embrionárias e o simples descarte, ambas a implicar em sua imediata destruição e, 
consequentemente, no encerramento de seu ciclo vital contínuo. Tais possibilidades, 
a partir disso, serão diretamente confrontadas pelo inafastável direito à vida, 
condicionante de todos os demais direitos de personalidade e, ainda, pelo princípio 
da dignidade da pessoa humana, titularizados pelo concepto humano desde a sua 
fecundação, ainda que extracorpórea, debruçando-se, ato contínuo, sobre diplomas 
internacionais e de direito estrangeiro no intuito de estabelecer-se um parâmetro 
razoável para a confecção de um estatuto apto a tutelar o embrião humano pré-
implantatório, analisando-se os Projetos de Lei em trâmite perante o Congresso 
Nacional brasileiro e fazendo proposições entendidas como razoáveis a tal 
finalidade. 
 



 
 



 

 

ABSTRACT 
 

CRUZ, Thyago Rodrigo da. Civil protection of the pre-implantation human embryo: 
analysis on the adequacy and effectiveness of the legal system regarding assisted 
human reproduction techniques. 2018. 296 f. Dissertation (Master degree) – Law 
School, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
The present study aims at analyzing the effects that new scientific discoveries, 
relating to the biological individuality and autonomy of the pre-implantation human 
embryo, demand – or should demand – under the current legal system in force, 
performing the needed analysis between the referred characteristics and the 
destinations presented to such embryos as per article 5, item II, of Law 11.105/2005 
(Biosafety Law) and CFM Resolution 2.168/2017, in particular, their donation for 
research and embryonic stem cells therapy and simple discarding, in any case 
implying their immediate destruction and, consequently, the closure of their 
continuous life cycles. As a consequence such possibilities will be directly confronted 
by the undeniable right to life, condition to all other personal rights and also the 
principle of human dignity, granted to the human fetus from its fertilization, even if out 
of body, analysing immediately thereafter international laws and legal systems in 
order to set up a reasonable parameter for creating a statute able to protect the pre-
implantation human embryo, analyzing the pending law projects at the Brazilian 
Congress and making proposals that are considered reasonable for such purpose. 
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INTRODUÇÃO 

 

A reprodução e a expectativa de uma prole numerosa eram consideradas, 

já nas antigas civilizações, como bênçãos provenientes dos deuses. Em algumas 

culturas, a reprodução era fator preponderante à continuidade do chamado culto 

familiar, realizado a partir da adoração dos ancestrais mortos, que necessitavam de 

uma descendência que fosse capaz de lhes assegurar as refeições fúnebres 

necessárias ao seu repouso e felicidade no mundo dos mortos1. 

O fato é que, ainda hoje, quando a reprodução, assim compreendida como o 

resultado de um estímulo sexual de ordem fisiológica, se vê frustrada pela 

infertilidade, é comum que aqueles que desejam ter filhos experimentem momentos 

de inconformismo, angústia e aflição, sentindo-se pessoalmente atingidos em sua 

autoestima por uma situação que, muitas vezes, ainda que de maneira irracional e 

emocionada, acaba sendo atribuída a uma espécie de “juízo divino”. 

Fato é que os estatutos gregos e babilônicos já previam a hipótese de divórcio 

ou repúdio da esposa pelo marido em caso de infertilidade, o que nos leva a 

compreender a origem histórica desse sentimento de vergonha e aversão social à 

impossibilidade ou dificuldade de reprodução que, quando constatada, por força de 

convicções puramente machistas, retrógradas e discriminatórias, era de imediato 

atribuída à mulher que, à época, estava submissa à autoridade do marido, sujeita, 

inclusive, a assumir as suas culpas, dívidas e, até mesmo, absurdamente, sua 

incapacidade para gerar filhos. 

Desta feita, há de se levar em consideração que tais sentimentos de angústia 

e frustração são sobremaneira influenciados por convicções culturais e até mesmo 

religiosas provenientes de civilizações antigas que compreendiam a infertilidade 

como uma maldição, um flagelo, um castigo por erros e pecados outrora cometidos 

pela pessoa do infértil ou por seus ascendentes, ainda que em vidas passadas. 

                                                 
1 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Reprodução humana assistida: aspectos civis e bioéticos. 
Tese apresentada em Concurso à Livre-Docência do Departamento de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: FDUSP, 2000, p. 14. 
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Com tal pensamento, a medicina, ciência cunhada e exercida de acordo com 

os limites éticos contidos nos princípios da autonomia, beneficência e justiça 2 , 

apresenta-se como instrumento colocado a serviço do homem3, desenvolvendo as 

chamadas técnicas de reprodução humana assistida. No campo jurídico, referida 

evolução biotecnológica acaba por influenciar sobre o direito fundamental ao 

planejamento familiar, corolário do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana4, que, muito embora encontrasse satisfação na prática da adoção, de certa 

forma, acabava sendo atingido pelo referido óbice. 

Não se pode olvidar que o avanço científico na área da reprodução humana 

assistida ocasionou inúmeros desdobramentos e consequências, gerando sérias e 

intensas discussões nos mais diversos ramos de conhecimento, implicando em 

profundas reformulações de diversos conceitos de ordem ética e jurídica. 

Dentre as discussões proporcionadas pelo avanço científico supramencionado, 

nos debruçaremos especificamente sobre a condição jurídica dos chamados 

embriões pré-implantatórios viáveis5, criopreservados em decorrência de excederem 

ao número máximo permitido de embriões transferidos à receptora6, circunstância 

                                                 
2  BECA, Juan Pablo. Bioética: princípios, matizes culturais anglo-americanos, europeus e latino-
americanos. In: PESSINI, Leocir; BARCHIFONTAINE, Christian Paul de. Problemas atuais de bioética. 
11ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Centro Universitário São Camilo: Editora Loyola, 2014, p. 60. 
3 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica (Resolução CFM n. 1.931/2009). 
Brasília: CFM, 2009. Disponível em: <http://goo.gl/JBZrFo>. Acesso em: 29 out. 2015. 
4 Dispõe o artigo 226, §7º: “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva 
por parte de instituições oficiais ou privadas”. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em <http://goo.gl/c1jrhp>. Acesso em: 
29 out. 2015). 
5 Muito embora o presente trabalho tenho por objetivo tratar tão somente sobre a tutela dos embriões 
pré-implantatórios viáveis criopreservados, é importante ressaltar, até mesmo para que não se dê 
ensejo a eventual confusão conceitual, que o ordenamento jurídico brasileiro vincula a inviabilidade 
embrionária à existência de alterações genéticas comprovadas, que levem à interrupção do 
desenvolvimento do embrião por ausência espontânea de clivavem após período superior a vinte e 
quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações morfológicas que comprometam o seu 
pleno desenvolvimento. 
6 O item 7, do Título I – Princípios Gerais, da Resolução CFM n. 2.121/2015, que dispõe sobre as 
normas éticas para utilização das técnicas de reprodução assistida, determina o número de embriões 
a serem transferidos de acordo com a faixa etária da receptora. Assim, mulheres com até 35 anos 
podem receber até 2 embriões; mulheres entre 36 e 39 anos, até 3 embriões; mulheres com 40 anos 
ou mais, até 4 embriões. O critério etário é utilizado com fundamento na probabilidade da gravidez, 
que se torna mais escassa com o passar dos anos. Em relação ao número restrito de embriões 
transferidos, tenta-se evitar os riscos de multiparidade gestacional, situação que torna a mãe e seus 
bebês mais sujeitos a complicações antes e depois do parto. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. 
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essa que faz surgir importantes questionamentos a respeito de seu status jurídico, a 

desdobrar-se na tutela de seu direito à vida, o principal direito de um ser humano7, 

assim como no respeito à sua dignidade enquanto pessoa humana e, até mesmo, na 

assunção e consideração de seus direitos de personalidade. 

Isso porque, conforme determinava o item 4, do Título V – Criopreservação de 

Gametas e Embriões, da Resolução n. 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina 

– CFM8, já era possível a realização do descarte dos embriões criopreservados há 

mais de cinco anos desde que houvesse o consentimento informado dos pacientes, 

situação essa que, em tese, reduzia o status jurídico do embrião humano pré-

implantatório criopreservado a uma mera res, sujeita, portanto, à livre disposição por 

parte de seus genitores. A situação em apreço, com recente advento da Resolução 

CFM n. 2.168/20179, se mostra ainda mais aviltante, na medida em que, a teor do 

texto de seu item V.5, valendo-se do parâmetro temporal estabelecido pela Lei de 

Biossegurança, levou-se a efeito uma redução do já exíguo prazo de criopreservação 

para viabilização do descarte, a saber, de cinco para três anos. 

Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a doação do 

embrião humano pré-implantatório criopreservado para pesquisas e terapias com 

células-tronco embrionárias, permitida pelo artigo 5º, inciso II, da Lei n. 11.105/2005 

(Lei de Biossegurança), bem como o descarte embrionário autorizado pela 

Resolução CFM n. 2.168/2017, propondo alternativas a tais opções, com fundamento 

no princípio da dignidade da pessoa humana e no inafastável direito fundamental à 

vida, constantes do artigo 1º, inciso III e artigo 5º, caput, da Constituição Federal. 

Num segundo momento, se analisará a possibilidade de assunção de direitos de 

personalidade pelo referido ente, bem como as garantias jurídicas capazes de 

salvaguardá-los. 

                                                                                                                                                         

Resolução CFM n. 2.121/2015. Brasília: CFM, 2015. Disponível em: <goo.gl/JBPti0>. Acesso em: 29 
out. 2015). 
7 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O direito constitucional comparado e a inviolabilidade da vida 
humana. In: PENTEADO, Jaques de Camargo; DIP, Ricardo Henry Marques. A vida dos direitos 
humanos: bioética médica e jurídica. Porto Alegre: SAFe, 1999, p. 137. 
8  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 2.121/2015. Brasília: CFM, 2015. 
Disponível em: <goo.gl/JBPti0>. Acesso em 29 out. 2015. 
9  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 2.168/2017. Brasília: CFM, 2017. 
Disponível em: <goo.gl/uwMKmD>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
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Para tanto, far-se-á necessário um maior aprofundamento acerca do real 

significado do termo “concepção”, trazido à lume a partir do artigo 2º do Código 

Civil10 enquanto termo a quo para a proteção jurídica dos chamados direitos do 

nascituro, na medida em que o momento biológico da ocorrência de tal fenômeno é 

exatamente o mesmo em que se inicia a proteção da ordem jurídica a esse novo ser. 

Nesse ensejo, é importante salientar que o advento das técnicas de 

reprodução humana medicamente assistida acabaram por ampliar, inclusive, o 

próprio conceito de nascituro, podendo ele ser utilizado tanto para se tratar daquele 

embrião humano já implantado no útero materno, quanto do chamado embrião 

humano pré-implantatório11, objeto do trabalho em questão. 

O significado do termo “concepção” e o seu marco inicial, entretanto, são 

controvertidos, inclusive no âmbito das ciências médicas e biológicas, dando ensejo 

a uma multiplicidade de pensamentos, dentre os quais destacam-se os seguintes: 

(i) teoria da fecundação; (ii) teoria da nidação; (iii) teoria do aparecimento do sulco 

neural; (iv) teoria do aparecimento da linha primitiva; (v) teoria da viabilidade 

embrionária; (vi) teoria da configuração dos órgãos e, finalmente; (vii) teoria natalista. 

Diante da supramencioanada multiplicidade de pensamentos a respeito do 

início biológico da vida humana através do fenômeno da concepção, faz-se 

necessário que o Direito, enquanto ciência iminentemente social, se valha da 

multidisciplinariedade para que, com base nas ciências médicas e biológicas, bem 

como nas inovações científico-tecnológicas, possa se adaptar aos desdobramentos 

éticos e sociais que tão céleres e largos passos podem ocasionar, posicionando-se 

sempre no sentido da manutenção da ordem jurídico-constitucional e do respeito ao 

ser humano, destinatário último de sua tutela, em seus aspectos mais individuais e 

particulares. 

                                                 
10 Dispõe o artigo 2o: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe 
a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. (BRASIL. Código Civil (Lei n. 10.403/2002). 
Brasília: Presidência da República, 2002. Disponível em: <http://goo.gl/bU1u1i>. Acesso em: 29 out. 
2015). 
11  CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Estatuto jurídico do nascituro: o direito brasileiro. In: 
DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo (coords.). Questões controvertidas no Novo Código 
Civil, v. 6. São Paulo: Método, 2007, p. 51. 
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PARTE VII. CONCLUSÃO 

 

Diante da multiplicidade de pensamentos a respeito do início biológico da vida 

humana através do fenômeno da concepção, faz-se necessário que o Direito, 

enquanto ciência iminentemente social, se valha da multidisciplinariedade para que, 

com base nas ciências médicas e biológicas, bem como nas inovações científico-

tecnológicas, possa se adaptar aos desdobramentos éticos e sociais que tão céleres 

e largos passos podem ocasionar, posicionando-se sempre no sentido da 

manutenção da ordem jurídico-constitucional e do respeito ao ser humano, em seus 

aspectos mais individuais e particulares. 

É fato que a evolução tecnológica no campo das ciências médicas propiciou 

ao mundo o desenvolvimento de diversas espécies de técnicas de reprodução 

humana medicamente assistida, possibilitando-se as mais diversas formas de 

fecundação e a inseminação artificiais, específicas para cada caso de infertilidade, 

não obstante às mais diferentes formas de transferência do embrião humano pré-

implantatório ao útero materno. Ocorre que, a utilização contínua e disseminada da 

técnica da fertilização in vitro – FIV, acabou por gerar um passivo de embriões 

humanos pré-implantatórios criopreservados que, atualmente, são considerados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro – principalmente após o advento da Lei de 

Biossegurança e do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510/DF 

– como mero material genético, digno de livre disposição por parte de seus genitores 

e sujeitos, portanto, à doação indiscriminada para pesquisas e terapias com células-

tronco embrionárias ou, conforme orientação do Conselho Federal de Medicina a 

partir de sua Resolução n. 2.168/2017, de destruição, ambos os casos após o 

decurso do prazo de três anos de congelamento. 

Propusemos no bojo do presente trabalho a utilização da injeção 

intracitoplasmática de espermatozoides – ICSI em detrimento da FIV, visando evitar 

a criação e criopreservação de embriões superiores ao número necessário ao 

sucesso da reprodução humana medicamente assistida. Entretanto, compreendemos 

que tal substituição só poderá ser realizada em sua plenitude, até mesmo em 

homenagem ao princípio bioético da beneficência, quando referida técnica estiver 
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mais desenvolvida, avançada e aperfeiçoada, apresentando índices de 

malformações congênitas maiores – MCM iguais ou, até mesmo, inferiores à 

aplicação da FIV, daí porque ressaltarmos que, na medida do possível, deve-se 

privilegiar as técnicas criopreservação de oócitos e da injeção intracitoplasmática de 

espermatozoides – ICSI em detrimento da criopreservação de embriões e da 

fertilização in vitro – FIV, até que estas últimas possam ser efetiva e totalmente 

substituídas pelas primeiras, solucionando, portanto, o crescente aumento de 

embriões humanos atualmente estocados em câmaras de congelamento. 

No que diz respeito ao diagnóstico pré-implantatório, há de se salientar que, 

muito embora seja ele uma importante e valiosa ferramenta para as técnicas de 

reprodução assistida – na medida em que além de detectar no genoma embrionário 

possíveis patologias genéticas hereditárias, ainda se presta à verificação de 

viabilidade do embrião humano fertilizado in vitro mediante uma análise a respeito de 

sua morfologia, notadamente, quanto à simetria de sua formação e, ainda, quanto à 

fragmentação de seu volume, a influenciar sobre a possibilidade de dar-se azo a uma 

gestação saúdavel ou não – ainda padece pela absoluta falta de regulamentação, o 

que pode possibilitar a sua utilização para o implemento de práticas eugênicas que 

devem ser de todo repudiadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Identificamos, igualmente, a absoluta necessidade do estabelecimento de 

protocolos sérios, voltados ao reconhecimento e homenagem do princípio da 

dignidade humana, titularizado pelo embrião humano pré-implantatório desde a sua 

concepção, a culminar em três resultados práticos que se mostram prementes e 

irrefutavelmente essenciais, a saber: (i) atribuir-lhe, pelo simples fato de existir e, 

portanto, de pertencer à raça humana, a chamada “dignidade ontológica”, 

equiparando-o ao nascituro e, ainda, à pessoa já nascida, reconhecendo-se a vida 

como um ciclo contínuo de desenvolvimento que se inicia na concepção, proibindo-

se, ato contínuo, qualquer tratamento de ordem reducionista ou degradante; 

(ii) tornar necessária a efetiva constatação da inviabilidade evolutiva ou da morte 

embrionária – que, diga-se de passagem, já não mais se mostra uma barreira 

intransponível para a extração de células-tronco – para que seja autorizada a sua 

doação para fins de pesquisas e terapias e; (iii)  afastar a absurda a ideia de 
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descarte do embrião humano pré-implantatório valendo-se, para tanto, de meros e 

absolutamente duvidosos critérios temporais, tal como permitido pela Resolução 

CFM n. 2.168/2017, em repetição do erro cometido pela Lei de Biossegurança. 

Muito embora sejam muitas as compreensões religiosas, científicas e jurídicas 

a respeito do início da vida humana, visto perfazer a posição menos ideológica e 

arbitrária sobre o tema, enveredamo-nos indubitavelmente pela teoria concepcionista, 

segundo a qual fenômeno biológico da fecundação marca o momento a partir do qual 

surge para o embrião pré-implantatório o direito de permanecer vivo, direito 

condicionante de todos os outros, segundo o magistério de Silmara Juny de Abreu 

Chinellato, com o qual concordamos sem quaisquer reservas. 

A adoção da teoria concepcionista volta-se, em última análise, ao combate 

contra a reificação da pessoa embrionária, premissa essa que torna socialmente 

aceitável o seu abandono e consequente perecimento em clínicas de reprodução 

assistida, assim como sua utilização e consequente destruição para obtenção de 

insumo necessário a pesquisas e terapias com células-tronco embrionárias e, 

até mesmo, o seu vil descarte enquanto mero material biológico, fazendo ressurgir 

das cinzas um novo modelo de “ius vitae necisque” da era moderna, que acaba por  

vilipendiar a vida humana em sua fase de maior e mais sensível fragilidade, um 

retrocesso que a ciência jurídica, já em sua sexta dimensão de direitos 

fundamentais, não pode se dar ao luxo de permitir. 

Não obstante, valemo-nos da observação dos mais diversos pontos positivos 

e negativos das declarações e convenções de Direito Internacional, além das 

legislações estrangeiras de maior relevo sobre a matéria, permitindo-nos delinear 

as premissas básicas e fundamentais que asseguram a personalidade jurídica ao 

ser humano embrionário, daí decorrendo o inafastável reconhecimento de sua 

capacidade de ser titular do direito à vida, o mais importante e condicionante de 

todos, além dos demais direitos daí decorrentes, sejam eles de ordem natural ou 

positiva. 

Delineados a natureza jurídica, a conceituação e os caracteres atinentes aos 

direitos de personalidade, passamos a analisar os direitos de personalidade em 

espécie, ora titularizados pelo embrião humano pré-implantatório desde a sua 
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concepção, adotando a classificação de Silmara Juny de Abreu Chinellato, para 

quem o direito à vida reputa-se como uma espécie distinta no rol dos referidos 

direitos, dada a sua natureza condicionante de todos os outros. Assim, foram 

reconhecidos e analisados os mais diversos aspectos do (i) direito à vida, 

bipartindo-se no direito ao útero materno e no direito de nascer, mesmo que a partir 

do acolhimento implantatório; (ii) direito à integridade física, abrangendo o direito à 

intangibilidade do patrimônio genético e; (iii) direito à integridade moral, garantindo-

se o direito à identificação pessoal digna, o direito à filiação e à sucessão, o direito 

de não sofrer discriminação genética e o direito à identidade genética, também 

conhecido como o direito às origens biológicas. 

A partir de tais premissas, identificamos que a melhor saída para o atual 

estado de coisas pode estar voltada à elaboração de um Estatuto que se volte 

especificamente à tutela civil do embrião humano pré-implantatório, pautado, ao fim 

e ao cabo, na compreensão e efetivo implemento do conceito de cuidado 

respeitoso, instituindo-se, pois, um cenário de tratamento igualitário e empatia 

universal, visto sermos todos, independentemente do estágio de desenvolvimento 

físico ou intelectual, seres integrantes da mesma espécie humana. 

Para tanto, analisamos os Projetos de Lei em trâmite perante o Congresso 

Nacional, realizando comentários e proposições que, muito embora estejam longe 

de esgotarem a matéria e a complexidade do tema, apresentam-se como uma 

pequena contribuição de nossa parte à satisfatória tutela civil do embrião humano 

pré-implantatório, trazendo à baila as conclusões delineadas ao longo deste trabalho. 

Sendo assim, com base na pesquisa desenvolvida no âmbito dos capítulos 

antecedentes, concluímos pela premente necessidade de adequação do 

ordenamento jurídico brasileiro frente às novas realidades impostas pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico, visando a salvaguardada da vida e 

dignidade do embrião humano pré-implantatório, assim como dos direitos que da 

sua irrefutável personalidade emanam. 
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ANEXO A. HISTÓRICO DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA SOBRE AS NORMAS ÉTICAS REGENTES DA REPRODUÇÃO 

HUMANA ASSISTIDA 
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Resoluções CFM 2.168/2017 2.121/2015 2.013/2013 1.957/2010 1.358/1992 

Papel 

1. As técnicas de 
reprodução assistida 
(RA) têm o papel de 
auxiliar na resolução 
dos problemas de 
reprodução humana, 
facilitando o processo 
de procriação. 

1 - As técnicas de 
reprodução assistida 
(RA) têm o papel de 
auxiliar na resolução 
dos problemas de 
reprodução humana, 
facilitando o processo 
de procriação. 

1 - As técnicas de 
reprodução assistida 
(RA) têm o papel de 
auxiliar a resolução 
dos problemas de 
reprodução humana, 
facilitando o processo 
de procriação. 

1 - As técnicas de 
reprodução assistida 
(RA) 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. 

1 - As técnicas de 
Reprodução Assistida 
(RA) têm o papel de 
auxiliar na resolução 
dos problemas de 
infertilidade humana, 
facilitando o processo 
de procriação quando 
outras terapêuticas 
tenham sido ineficazes 
ou ineficientes para a 
solução da situação 
atual de infertilidade. 

Finalidade 

2. As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
na preservação 
social e/ou 
oncológica de 
gametas, embriões e 
tecidos germinativos. 

- - - - 

Requisitos objetivos 
de utilização  

3. As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
desde que exista 
probabilidade de 
sucesso e não se 
incorra em risco 
grave de saúde para 
o(a) paciente ou o 
possível 
descendente. 

2 - As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
desde que exista 
probabilidade de 
sucesso e não se 
incorra em risco grave 
de saúde para o(a) 
paciente ou o possível 
descendente, sendo a 
idade máxima das 
candidatas à gestação 
de RA de 50 anos. 

2 - As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
desde que exista 
probabilidade efetiva 
de sucesso e não se 
incorra em risco 
grave de saúde para 
a paciente ou o 
possível 
descendente, e a 
idade máxima das 
candidatas à 
gestação de RA é de 
50 anos. 

2 - As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
desde que exista 
probabilidade efetiva 
de sucesso e não se 
incorra em risco 
grave de saúde para 
a paciente ou o 
possível 
descendente. 

2 - As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
desde que exista 
probabilidade efetiva de 
sucesso e não se 
incorra em risco grave 
de saúde para a 
paciente ou o possível 
descendente. 

Limitação etária para 
pacientes 

§1º. A idade máxima 
das candidatas à 
gestação por 
técnicas de RA é de 
50 anos. 

Vide item 2 Vide item 2 - - 

Exceções à limitação 
de idade 

§2º. As exceções a 
esse limite serão 
aceitas baseadas em 
critérios técnicos e 
científicos 
fundamentados pelo 
médico responsável 
quanto à ausência de 
comorbidades da 
mulher e após 
esclarecimento ao(s) 
candidato(s) quanto 
aos riscos envolvidos 
para a paciente e 
para os 
descendentes 
eventualmente 
gerados a partir da 
intervenção, 
respeitando-se a 
autonomia da 
paciente. 

3 - As exceções ao 
limite de 50 anos para 
participação do 
procedimento serão 
determinadas, com 
fundamentos técnicos 
e científicos, pelo 
médico responsável e 
após esclarecimento 
quanto aos riscos 
envolvidos. - - - 
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Consentimento livre 
e esclarecido 

4. O consentimento 
livre e esclarecido 
será obrigatório para 
todos os pacientes 
submetidos às 
técnicas de RA. Os 
aspectos médicos 
envolvendo a 
totalidade das 
circunstâncias da 
aplicação de uma 
técnica de RA serão 
detalhadamente 
expostos, bem como 
os resultados obtidos 
naquela unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta. As 
informações devem 
também atingir dados 
de caráter biológico, 
jurídico e ético. O 
documento de 
consentimento livre e 
esclarecido será 
elaborado em 
formulário especial e 
estará completo com 
a concordância, por 
escrito, obtida a partir 
de discussão bilateral 
entre as pessoas 
envolvidas nas 
técnicas de 
reprodução assistida. 

4 - O consentimento 
livre e esclarecido 
informado será 
obrigatório para todos 
os pacientes 
submetidos às 
técnicas de 
reprodução assistida. 
Os aspectos médicos 
envolvendo a 
totalidade das 
circunstâncias da 
aplicação de uma 
técnica de RA serão 
detalhadamente 
expostos, bem como 
os resultados obtidos 
naquela unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta. As 
informações devem 
também atingir dados 
de caráter biológico, 
jurídico e ético. O 
documento de 
consentimento livre e 
esclarecido informado 
será elaborado em 
formulário especial e 
estará completo com a 
concordância, por 
escrito, obtida a partir 
de discussão bilateral 
entre as pessoas 
envolvidas nas 
técnicas de 
reprodução assistida. 

3 - O consentimento 
informado será 
obrigatório para todos 
os pacientes 
submetidos às 
técnicas de 
reprodução assistida. 
Os aspectos médicos 
envolvendo a 
totalidade das 
circunstâncias da 
aplicação de uma 
técnica de RA serão 
detalhadamente 
expostos, bem como 
os resultados obtidos 
naquela unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta. As 
informações devem 
também atingir dados 
de caráter biológico, 
jurídico, ético e 
econômico. O 
documento de 
consentimento 
informado será 
elaborado em 
formulário especial e 
estará completo com 
a concordância, por 
escrito, das pessoas 
a serem submetidas 
às técnicas de 
reprodução assistida. 

3 - O consentimento 
informado será 
obrigatório a todos os 
pacientes submetidos 
às técnicas de 
reprodução assistida, 
inclusive aos 
doadores. Os 
aspectos médicos 
envolvendo as 
circunstâncias da 
aplicação de uma 
técnica de RA serão 
detalhadamente 
expostos, assim 
como os resultados 
obtidos naquela 
unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta. As 
informações devem 
também atingir dados 
de caráter biológico, 
jurídico, ético e 
econômico. O 
documento de 
consentimento 
informado será 
expresso em 
formulário especial e 
estará completo com 
a concordância, por 
escrito, das pessoas 
submetidas às 
técnicas de 
reprodução assistida. 

3 - O consentimento 
informado será 
obrigatório e extensivo 
aos pacientes inférteis e 
doadores. Os aspectos 
médicos envolvendo 
todas as circunstâncias 
da aplicação de uma 
técnica de RA serão 
detalhadamente 
expostos, assim como 
os resultados já obtidos 
naquela unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta. As 
informações devem 
também atingir dados 
de caráter biológico, 
jurídico, ético e 
econômico. O 
documento de 
consentimento 
informado será em 
formulário especial, e 
estará completo com a 
concordância, por 
escrito, da paciente ou 
do casal infértil. 

Proibição de práticas 
eugênicas 

5. As técnicas de RA 
não podem ser 
aplicadas com a 
intenção de 
selecionar o sexo 
(presença ou 
ausência de 
cromossomo Y) ou 
qualquer outra 
característica 
biológica do futuro 
filho, exceto para 
evitar doenças no 
possível 
descendente. 

5 - As técnicas de RA 
não podem ser 
aplicadas com a 
intenção de selecionar 
o sexo (presença ou 
ausência de 
cromossomo Y) ou 
qualquer outra 
característica biológica 
do futuro filho, exceto 
quando se trate de 
evitar doenças do filho 
que venha a nascer. 

4 - As técnicas de RA 
não podem ser 
aplicadas com a 
intenção de 
selecionar o sexo 
(presença ou 
ausência de 
cromossomo Y) ou 
qualquer outra 
característica 
biológica do futuro 
filho, exceto quando 
se trate de evitar 
doenças ligadas ao 
sexo do filho que 
venha a nascer. 

4 - As técnicas de RA 
não devem ser 
aplicadas com a 
intenção de 
selecionar o sexo 
(sexagem) ou 
qualquer outra 
característica 
biológica do futuro 
filho, exceto quando 
se trate de evitar 
doenças ligadas ao 
sexo do filho que 
venha a nascer. 

4 - As técnicas de RA 
não devem ser 
aplicadas com a 
intenção de selecionar o 
sexo ou qualquer outra 
característica biológica 
do futuro filho, exceto 
quando se trate de 
evitar doenças ligadas 
ao sexo do filho que 
venha a nascer. 

Proibição 
de fecundação com 
finalidades outras 

6. É proibida a 
fecundação de 
oócitos humanos 
com qualquer outra 
finalidade que não a 
procriação humana. 

6 - É proibida a 
fecundação de oócitos 
humanos com 
qualquer outra 
finalidade que não a 
procriação humana. 

5 - É proibida a 
fecundação de 
oócitos humanos, 
com qualquer outra 
finalidade que não a 
procriação humana. 

5 - É proibida a 
fecundação de 
oócitos humanos com 
qualquer outra 
finalidade que não a 
procriação humana. 

5 - É proibido a 
fecundação de oócitos 
humanos, com qualquer 
outra finalidade que não 
seja a procriação 
humana. 

Escalonamento 
etário de 
transferência de 
embriões 

7. Quanto ao número 
de embriões a serem 
transferidos, fazem-
se as seguintes 
determinações de 
acordo com a idade: 
a) mulheres até 35 
anos: até 2 embriões; 
b) mulheres entre 36 
e 39 anos: até 3 
embriões; c) 
mulheres com 40 
anos ou mais: até 4 
embriões; d) nas 
situações de doação 
de oócitos e 
embriões, considera-
se a idade da 
doadora no momento 
da coleta dos oócitos. 
O número de 
embriões a serem 
transferidos não pode 
ser superior a quatro. 

7 - O número máximo 
de oócitos e embriões 
a serem transferidos 
para a receptora não 
pode ser superior a 
quatro. Quanto ao 
número de embriões a 
serem transferidos, 
fazem-se as seguintes 
determinações de 
acordo com a idade: a) 
mulheres até 35 anos: 
até 2 embriões; b) 
mulheres entre 36 e 39 
anos: até 3 embriões; 
c) mulheres com 40 
anos ou mais: até 4 
embriões; d) nas 
situações de doação 
de óvulos e embriões, 
considera-se a idade 
da doadora no 
momento da coleta 
dos óvulos. 

6 - O número máximo 
de oócitos e embriões 
a serem transferidos 
para a receptora não 
pode ser superior a 
quatro. Quanto ao 
número de embriões 
a serem transferidos 
faz-se as seguintes 
recomendações: a) 
mulheres com até 35 
anos: até 2 embriões; 
b) mulheres entre 36 
e 39 anos: até 3 
embriões; c) 
mulheres entre 40 e 
50 anos: até 4 
embriões; d) nas 
situações de doação 
de óvulos e embriões, 
considera-se a idade 
da doadora no 
momento da coleta 
dos óvulos. 

6 - O número máximo 
de oócitos e embriões 
a serem transferidos 
para a receptora não 
pode ser superior a 
quatro. Em relação 
ao número de 
embriões a serem 
transferidos, são 
feitas as seguintes 
determinações: a) 
mulheres com até 35 
anos: até dois 
embriões); b) 
mulheres entre 36 e 
39 anos: até três 
embriões; c) 
mulheres com 40 
anos ou mais: até 
quatro embriões. 

6 - O número ideal de 
oócitos e pré-embriões 
a serem transferidos 
para a receptora não 
deve ser superior a 
quatro, com o intuito de 
não aumentar os riscos 
já existentes de 
multiparidade. 
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Proibição à redução 
embrionária 

8. Em caso de 
gravidez múltipla 
decorrente do uso de 
técnicas de RA, é 
proibida a utilização 
de procedimentos 
que visem a redução 
embrionária. 

8 - Em caso de 
gravidez múltipla, 
decorrente do uso de 
técnicas de RA, é 
proibida a utilização de 
procedimentos que 
visem a redução 
embrionária. 

7 - Em caso de 
gravidez múltipla, 
decorrente do uso de 
técnicas de RA, é 
proibida a utilização 
de procedimentos 
que visem a redução 
embrionária. 

7 - Em caso de 
gravidez múltipla, 
decorrente do uso de 
técnicas de RA, é 
proibida a utilização 
de procedimentos 
que visem à redução 
embrionária. 

7 - Em caso de gravidez 
múltipla, decorrente do 
uso de técnicas de RA, 
é proibida a utilização 
de procedimentos que 
visem a redução 
embrionária. 
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Requisitos subjetivos 
de utilização 

1. Todas as pessoas 
capazes, que tenham 
solicitado o 
procedimento e cuja 
indicação não se 
afaste dos limites 
desta resolução, 
podem ser 
receptoras das 
técnicas de RA, 
desde que os 
participantes estejam 
de inteiro acordo e 
devidamente 
esclarecidos, 
conforme legislação 
vigente. 

1 - Todas as pessoas 
capazes, que tenham 
solicitado o 
procedimento e cuja 
indicação não se 
afaste dos limites 
desta resolução, 
podem ser receptoras 
das técnicas de RA 
desde que os 
participantes estejam 
de inteiro acordo e 
devidamente 
esclarecidos, conforme 
legislação vigente. 

1 - Todas as pessoas 
capazes, que tenham 
solicitado o 
procedimento e cuja 
indicação não se 
afaste dos limites 
desta resolução, 
podem ser receptoras 
das técnicas de RA 
desde que os 
participantes estejam 
de inteiro acordo e 
devidamente 
esclarecidos sobre a 
mesma, de acordo 
com a legislação 
vigente. 

1 - Todas as pessoas 
capazes, que tenham 
solicitado o 
procedimento e cuja 
indicação não se 
afaste dos limites 
desta resolução, 
podem ser receptoras 
das técnicas de RA 
desde que os 
participantes estejam 
de inteiro acordo e 
devidamente 
esclarecidos sobre o 
mesmo, de acordo 
com a legislação 
vigente. 

1 - Toda mulher, capaz 
nos termos da lei, que 
tenha solicitado e cuja 
indicação não se afaste 
dos limites desta 
Resolução, pode ser 
receptora das técnicas 
de RA, desde que tenha 
concordado de maneira 
livre e consciente em 
documento de 
consentimento 
informado. 

Utilização em 
relacionamentos 
homoafetivos e 
pessoas solteiras 

2. É permitido o uso 
das técnicas de RA 
para relacionamentos 
homoafetivos e 
pessoas solteiras, 
respeitado o direito a 
objeção de 
consciência por parte 
do médico. 

2 - É permitido o uso 
das técnicas de RA 
para relacionamentos 
homoafetivos e 
pessoas solteiras, 
respeitado o direito a 
objeção de 
consciência por parte 
do médico. 

2 - É permitido o uso 
das técnicas de RA 
para relacionamentos 
homoafetivos e 
pessoas solteiras, 
respeitado o direito 
da objeção de 
consciência do 
médico. 

- 

2 - Estando casada ou 
em união estável, será 
necessária a aprovação 
do cônjuge ou do 
companheiro, após 
processo semelhante de 
consentimento 
informado. 

Gestação 
compartilhada 

3. É permitida a 
gestação 
compartilhada em 
união homoafetiva 
feminina em que não 
exista infertilidade. 
Considera-se 
gestação 
compartilhada a 
situação em que o 
embrião obtido a 
partir da fecundação 
do(s) oócito(s) de 
uma mulher é 
transferido para o 
útero de sua 
parceira. 

3 - É permitida a 
gestação 
compartilhada em 
união homoafetiva 
feminina em que não 
exista infertilidade. 

- - - 
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R

A
 Responsabilidade 

das clínicas e 
serviços 

As clínicas, centros 
ou serviços que 
aplicam técnicas de 
RA são responsáveis 
pelo controle de 
doenças 
infectocontagiosas, 
pela coleta, pelo 
manuseio, pela 
conservação, pela 
distribuição, pela 
transferência e pelo 
descarte de material 
biológico humano 
dos pacientes das 
técnicas de RA. 
Devem apresentar 
como requisitos 
mínimos: 

As clínicas, centros ou 
serviços que aplicam 
técnicas de RA são 
responsáveis pelo 
controle de doenças 
infectocontagiosas, 
pela coleta, pelo 
manuseio, pela 
conservação, pela 
distribuição, pela 
transferência e pelo 
descarte de material 
biológico humano para 
o(a) paciente de 
técnicas de RA. 
Devem apresentar 
como requisitos 
mínimos: 

As clínicas, centros 
ou serviços que 
aplicam técnicas de 
RA são responsáveis 
pelo controle de 
doenças 
infectocontagiosas, 
coleta, manuseio, 
conservação, 
distribuição, 
transferência e 
descarte de material 
biológico humano 
para a paciente de 
técnicas de RA, 
devendo apresentar 
como requisitos 
mínimos: 

As clínicas, centros 
ou serviços que 
aplicam técnicas de 
RA são responsáveis 
pelo controle de 
doenças 
infectocontagiosas, 
coleta, manuseio, 
conservação, 
distribuição, 
transferência e 
descarte de material 
biológico humano 
para a paciente de 
técnicas de RA, 
devendo apresentar 
como requisitos 
mínimos: 

As clínicas, centros ou 
serviços que aplicam 
técnicas de RA são 
responsáveis pelo 
controle de doenças 
infecto-contagiosas, 
coleta, manuseio, 
conservação, 
distribuição e 
transferência de 
material biológico 
humano para a usuária 
de técnicas de RA, 
devendo apresentar 
como requisitos 
mínimos: 
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Diretor Técnico 

1. Um diretor técnico 
(obrigatoriamente um 
médico registrado no 
Conselho Regional 
de Medicina de sua 
jurisdição) com 
registro de 
especialista em áreas 
de interface com a 
RA, que será 
responsável por 
todos os 
procedimentos 
médicos e 
laboratoriais 
executados; 

1- Um diretor técnico 
– obrigatoriamente, 
um médico registrado 
no Conselho 
Regional de Medicina 
de sua jurisdição – 
com registro de 
especialista em áreas 
de interface com a 
RA, que será 
responsável por 
todos os 
procedimentos 
médicos e 
laboratoriais 
executados; 

1 - um diretor técnico 
responsável por 
todos os 
procedimentos 
médicos e 
laboratoriais 
executados, que 
será, 
obrigatoriamente, um 
médico registrado no 
Conselho Regional 
de Medicina de sua 
jurisdição; 

1 - um diretor técnico 
responsável por 
todos os 
procedimentos 
médicos e 
laboratoriais 
executados, que 
será, 
obrigatoriamente, um 
médico registrado no 
Conselho Regional 
de Medicina de sua 
jurisdição. 

1 - um responsável 
por todos os 
procedimentos 
médicos e 
laboratoriais 
executados, que 
será, 
obrigatoriamente, 
um médico. 

Registro permanente 
de informações 
observadas ou 
relatadas 

2. Um registro 
permanente (obtido 
por meio de 
informações 
observadas ou 
relatadas por fonte 
competente) das 
gestações, dos 
nascimentos e das 
malformações de 
fetos ou recém-
nascidos 
provenientes das 
diferentes técnicas 
de RA aplicadas na 
unidade em apreço, 
bem como dos 
procedimentos 
laboratoriais na 
manipulação de 
gametas e embriões; 

2- Um registro 
permanente (obtido 
por meio de 
informações 
observadas ou 
relatadas por fonte 
competente) das 
gestações, dos 
nascimentos e das 
malformações de 
fetos ou recém-
nascidos, 
provenientes das 
diferentes técnicas 
de RA aplicadas na 
unidade em apreço, 
bem como dos 
procedimentos 
laboratoriais na 
manipulação de 
gametas e embriões; 

2 - um registro 
permanente (obtido 
por meio de 
informações 
observadas ou 
relatadas por fonte 
competente) das 
gestações, 
nascimentos e 
malformações de 
fetos ou recém-
nascidos, 
provenientes das 
diferentes técnicas 
de RA aplicadas na 
unidade em apreço, 
bem como dos 
procedimentos 
laboratoriais na 
manipulação de 
gametas e embriões; 

2 - um registro 
permanente (obtido 
por meio de 
informações 
observadas ou 
relatadas por fonte 
competente) das 
gestações, 
nascimentos e 
malformações de 
fetos ou 
recémnascidos, 
provenientes das 
diferentes técnicas 
de RA aplicadas na 
unidade em apreço, 
bem como dos 
procedimentos 
laboratoriais na 
manipulação de 
gametas e embriões. 

2 - um registro 
permanente (obtido 
através de 
informações 
observadas ou 
relatadas por fonte 
competente) das 
gestações, 
nascimentos e mal-
formações de fetos 
ou recém-nascidos, 
provenientes das 
diferentes técnicas 
de RA aplicadas na 
unidade em apreço, 
bem como dos 
procedimentos 
laboratoriais na 
manipulação de 
gametas e pré-
embriões. 

Registro permanente 
de exames 
laboratoriais de 
pacientes 

3. Um registro 
permanente dos 
exames laboratoriais 
a que são 
submetidos os 
pacientes, com a 
finalidade precípua 
de evitar a 
transmissão de 
doenças; 

3- Um registro 
permanente das 
provas diagnósticas a 
que é submetido o(a) 
paciente, com a 
finalidade precípua 
de evitar a 
transmissão de 
doenças; 

3 - um registro 
permanente das 
provas diagnósticas a 
que é submetido o 
material biológico 
humano que será 
transferido aos 
pacientes das 
técnicas de RA, com 
a finalidade precípua 
de evitar a 
transmissão de 
doenças; 

3 - um registro 
permanente das 
provas diagnósticas a 
que é submetido o 
material biológico 
humano que será 
transferido aos 
pacientes das 
técnicas de RA, com 
a finalidade precípua 
de evitar a 
transmissão de 
doenças. 

3 - um registro 
permanente das 
provas diagnósticas 
a que é submetido 
o material biológico 
humano que será 
transferido aos 
usuários das 
técnicas de RA, 
com a finalidade 
precípua de evitar a 
transmissão de 
doenças. 

Disponibilidade dos 
registros para os 
CRMs 

4. Os registros 
deverão estar 
disponíveis para 
fiscalização dos 
Conselhos Regionais 
de Medicina. 

4- Os registros 
deverão estar 
disponíveis para 
fiscalização dos 
Conselhos Regionais 
de Medicina. 

4 - Os registros 
deverão estar 
disponíveis para 
fiscalização dos 
Conselhos Regionais 
de Medicina. 

- - 
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Proibição da 
comercialização 

1. A doação não 
poderá ter caráter 
lucrativo ou 
comercial. 

1- A doação não 
poderá ter caráter 
lucrativo ou 
comercial. 

1 - A doação nunca 
terá caráter lucrativo 
ou comercial. 

1 - A doação nunca 
terá caráter lucrativo 
ou comercial. 

1 - A doação nunca 
terá caráter 
lucrativa ou 
comercial. 

Sigilo de identidade 
entre doadores e 
receptores 

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

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

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

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

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

Limitação etária para 
doadores 

3. A idade limite para 
a doação de gametas 
é de 35 anos para a 
mulher e de 50 anos 
para o homem. 

3- A idade limite para 
a doação de gametas 
é de 35 anos para a 
mulher e de 50 anos 
para o homem. 

3 - A idade limite 
para a doação de 
gametas é de 35 
anos para a mulher e 
50 anos para o 
homem. 

- - 
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Exceções ao sigilo 
entre doadores e 
receptores 

4. Será mantido, 
obrigatoriamente, 
sigilo sobre a 
identidade dos 
doadores de gametas 
e embriões, bem 
como dos receptores. 
Em situações 
especiais, 
informações sobre os 
doadores, por 
motivação médica, 
podem ser fornecidas 
exclusivamente para 
médicos, 
resguardando-se a 
identidade civil do(a) 
doador(a). 

4- Será mantido, 
obrigatoriamente, o 
sigilo sobre a 
identidade dos 
doadores de gametas 
e embriões, bem 
como dos receptores. 
Em situações 
especiais, 
informações sobre os 
doadores, por 
motivação médica, 
podem ser fornecidas 
exclusivamente para 
médicos, 
resguardando-se a 
identidade civil do(a) 
doador(a). 

4 - Obrigatoriamente 
será mantido o sigilo 
sobre a identidade 
dos doadores de 
gametas e embriões, 
bem 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. 

3 - Obrigatoriamente 
será mantido o sigilo 
sobre a identidade 
dos doadores de 
gametas e embriões, 
bem 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. 

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. 

Obrigatoriedade de 
registro permanente 
de dados de 
doadores 

5. As clínicas, 
centros ou serviços 
onde são feitas as 
doações devem 
manter, de forma 
permanente, um 
registro com dados 
clínicos de caráter 
geral, características 
fenotípicas e uma 
amostra de material 
celular dos doadores, 
de acordo com 
legislação vigente. 

5- As clínicas, 
centros ou serviços 
onde é feita a doação 
devem manter, de 
forma permanente, 
um registro com 
dados clínicos de 
caráter geral, 
características 
fenotípicas e uma 
amostra de material 
celular dos doadores, 
de acordo com 
legislação vigente. 

5 - As clínicas, 
centros ou serviços 
que empregam a 
doação devem 
manter, de forma 
permanente, um 
registro de dados 
clínicos de caráter 
geral, características 
fenotípicas e uma 
amostra de material 
celular dos doadores, 
de acordo com a 
legislação vigente. 

4 - As clínicas, 
centros ou serviços 
que empregam a 
doação devem 
manter, de forma 
permanente, um 
registro de dados 
clínicos de caráter 
geral, características 
fenotípicas e uma 
amostra de material 
celular dos doadores. 

4 - As clínicas, 
centros ou serviços 
que empregam a 
doação devem 
manter, de forma 
permanente, um 
registro de dados 
clínicos de caráter 
geral, 
características 
fenotípicas e uma 
amostra de material 
celular dos 
doadores. 

Medidas preventivas 
ao incesto 

6. Na região de 
localização da 
unidade, o registro 
dos nascimentos 
evitará que um(a) 
doador(a) tenha 
produzido mais de 
duas gestações de 
crianças de sexos 
diferentes em uma 
área de um milhão de 
habitantes. Um(a) 
mesmo(a) doador(a) 
poderá contribuir com 
quantas gestações 
forem desejadas, 
desde que em uma 
mesma família 
receptora. 

6- Na região de 
localização da 
unidade, o registro 
dos nascimentos 
evitará que um(a) 
doador(a) tenha 
produzido mais de 
duas gestações de 
crianças de sexos 
diferentes em uma 
área de um milhão de 
habitantes. 

6 - Na região de 
localização da 
unidade, o registro 
dos nascimentos 
evitará que um(a) 
doador(a) tenha 
produzido mais que 
duas gestações de 
crianças de sexos 
diferentes, numa 
área de um milhão de 
habitantes. 

5 - Na região de 
localização da 
unidade, o registro 
dos nascimentos 
evitará que um(a) 
doador(a) venha a 
produzir mais do que 
uma gestação de 
criança de sexo 
diferente numa área 
de um milhão de 
habitantes. 

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. 

Responsabilidade 
pela escolha de 
doadoras de oócitos 

7. A escolha das 
doadoras de oócitos 
é de 
responsabilidade do 
médico assistente. 
Dentro do possível, 
deverá garantir que a 
doadora tenha a 
maior semelhança 
fenotípica com a 
receptora. 

7- A escolha dos 
doadores é de 
responsabilidade do 
médico assistente. 
Dentro do possível, 
deverá garantir que 
o(a) doador(a) tenha 
a maior semelhança 
fenotípica e a 
máxima possibilidade 
de compatibilidade 
com a receptora. 

7 - A escolha dos 
doadores é de 
responsabilidade da 
unidade. Dentro do 
possível, deverá 
garantir que o doador 
tenha a maior 
semelhança 
fenotípica e 
imunológica e a 
máxima possibilidade 
de compatibilidade 
com a receptora. 

6 - A escolha dos 
doadores é de 
responsabilidade da 
unidade. Dentro do 
possível deverá 
garantir que o doador 
tenha a maior 
semelhança 
fenotípica e 
imunológica e a 
máxima possibilidade 
de compatibilidade 
com a receptora. 

6 - A escolha dos 
doadores é de 
responsabilidade 
da unidade. Dentro 
do possível deverá 
garantir que o 
doador tenha a 
maior semelhança 
fenotípica e 
imunológica e a 
máxima 
possibilidade de 
compatibilidade 
com a receptora. 

Proibição de doação 
de gametas por 
integrantes de equipe 
médica 

8. Não será permitido 
aos médicos, 
funcionários e 
demais integrantes 
da equipe 
multidisciplinar das 
clínicas, unidades ou 
serviços participar 
como doadores nos 
programas de RA. 

8- Não será permitido 
aos médicos, 
funcionários e 
demais integrantes 
da equipe 
multidisciplinar das 
clínicas, unidades ou 
serviços, 
participarem como 
doadores nos 
programas de RA. 

8 - 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. 

7 - Não será 
permitido ao médico 
responsável pelas 
clínicas, unidades ou 
serviços, nem aos 
integrantes da equipe 
multidisciplinar que 
nelas trabalham 
participar como 
doador nos 
programas de RA. 

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. 
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Doação voluntária de 
gametas e doação 
compartilhada de 
oócitos 

9. É permitida a 
doação voluntária de 
gametas, bem como 
a situação 
identificada como 
doação 
compartilhada de 
oócitos em RA, em 
que doadora e 
receptora, 
participando como 
portadoras de 
problemas de 
reprodução, 
compartilham tanto 
do material biológico 
quanto dos custos 
financeiros que 
envolvem o 
procedimento de RA. 
A doadora tem 
preferência sobre o 
material biológico 
que será produzido. 

9- É permitida a 
doação voluntária de 
gametas masculinos, 
bem como a situação 
identificada como 
doação 
compartilhada de 
oócitos em RA, em 
que doadora e 
receptora, 
participando como 
portadoras de 
problemas de 
reprodução, 
compartilham tanto 
do material biológico 
quanto dos custos 
financeiros que 
envolvem o 
procedimento de RA. 
A doadora tem 
preferência sobre o 
material biológico 
que será produzido. 

9 - É permitida a 
doação voluntária de 
gametas, bem como 
a situação 
identificada como 
doação 
compartilhada de 
oócitos em RA, onde 
doadora e receptora, 
participando como 
portadoras de 
problemas de 
reprodução, 
compartilham tanto 
do material biológico 
quanto dos custos 
financeiros que 
envolvem o 
procedimento de RA. 
A doadora tem 
preferência sobre o 
material biológico 
que será produzido. 

- - 

V
 –

 C
R

IO
P

R
E

S
E

R
V

A
Ç

Ã
O

 D
E

 G
A

M
E

T
A

S
 O

U
 E

M
B

R
IÕ

E
S

 

Criopreservação de 
gametas, embriões e 
tecidos gonádicos 

1. As clínicas, 
centros ou serviços 
podem criopreservar 
espermatozoides, 
oócitos, embriões e 
tecidos gonádicos. 

1- As clínicas, 
centros ou serviços 
podem criopreservar 
espermatozoides, 
óvulos, embriões e 
tecidos gonádicos. 

1 - As clínicas, 
centros ou serviços 
podem criopreservar 
espermatozoides, 
óvulos e embriões e 
tecidos gonádicos. 

1 - As clínicas, 
centros ou serviços 
podem criopreservar 
espermatozoides, 
óvulos e embriões. 

1 - As clínicas, 
centros ou serviços 
podem 
criopreservar 
espermatozóides, 
óvulos e pré-
embriões. 

Obrigatoriedade de 
criopreservação de 
embriões viáveis 
supranumerários 

2. O número total de 
embriões gerados em 
laboratório será 
comunicado aos 
pacientes para que 
decidam quantos 
embriões serão 
transferidos a fresco, 
conforme determina 
esta Resolução. Os 
excedentes, viáveis, 
devem ser 
criopreservados. 

2- O número total de 
embriões gerados em 
laboratório será 
comunicado aos 
pacientes para que 
decidam quantos 
embriões serão 
transferidos a fresco. 
Os excedentes, 
viáveis, devem ser 
criopreservados. 

2 - O número total de 
embriões produzidos 
em laboratório será 
comunicado aos 
pacientes, para que 
decidam quantos 
embriões serão 
transferidos a fresco, 
devendo os 
excedentes, viáveis, 
serem 
criopreservados. 

2 - Do número total 
de embriões 
produzidos em 
laboratório, os 
excedentes, viáveis, 
serão 
criopreservados. 

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. 

Manifestação de 
vontade quanto ao 
destino dos embriões 

3. No momento da 
criopreservação, os 
pacientes devem 
manifestar sua 
vontade, por escrito, 
quanto ao destino a 
ser dado aos 
embriões 
criopreservados em 
caso de divórcio ou 
dissolução de união 
estável, doenças 
graves ou 
falecimento de um 
deles ou de ambos, e 
quando desejam 
doá-los. 

3- No momento da 
criopreservação, os 
pacientes devem 
expressar sua 
vontade, por escrito, 
quanto ao destino a 
ser dado aos 
embriões 
criopreservados em 
caso de divórcio, 
doenças graves ou 
falecimento, de um 
deles ou de ambos, e 
quando desejam 
doá-los. 

3 - No momento da 
criopreservação os 
pacientes devem 
expressar sua 
vontade, por escrito, 
quanto ao destino 
que será dado aos 
embriões 
criopreservados, quer 
em caso de divórcio, 
doenças graves ou 
falecimento de um 
deles ou de ambos, e 
quando desejam 
doá-los. 

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 
falecimento de um 
deles ou de ambos, e 
quando desejam 
doá-los. 

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. 

Possibilidade de 
descarte em razão de 
vontade expressa e a 
partir do decurso de 
certo lapso temporal 

4. Os embriões 
criopreservados com 
três anos ou mais 
poderão ser 
descartados se esta 
for a vontade 
expressa dos 
pacientes. 

4- Os embriões 
criopreservados com 
mais de cinco anos 
poderão ser 
descartados se esta 
for a vontade dos 
pacientes. A 
utilização dos 
embriões em 
pesquisas de células-
tronco não é 
obrigatória, conforme 
previsto na Lei de 
Biossegurança. 

4 - Os embriões 
criopreservados com 
mais de 5 (cinco) 
anos poderão ser 
descartados se esta 
for a vontade dos 
pacientes, e não 
apenas para 
pesquisas de células-
tronco, conforme 
previsto na Lei de 
Biossegurança. 

- - 
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Possibilidade de 
descarte em razão de 
abandono e a partir 
do decurso de certo 
lapso temporal 

5. Os embriões 
criopreservados e 
abandonados por 
três anos ou mais 
poderão ser 
descartados. 

- - - - 

Conceito de embrião 
abandonado 

Parágrafo único: 
Embrião abandonado 
é aquele em que os 
responsáveis 
descumpriram o 
contrato pré-
estabelecido e não 
foram localizados 
pela clínica. 

- - - - 
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Seleção embrionária 
visando prevenção 
de doenças 
hereditárias e o 
consequente destino 
de tais embriões 

1. As técnicas de RA 
podem ser aplicadas 
à seleção de 
embriões submetidos 
a diagnóstico de 
alterações genéticas 
causadoras de 
doenças – podendo 
nesses casos ser 
doados para 
pesquisa ou 
descartados, 
conforme a decisão 
do(s) paciente(s) 
devidamente 
documentada em 
consentimento 
informado livre e 
esclarecido 
específico. 

1- As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
aplicadas à seleção 
de embriões 
submetidos a 
diagnóstico de 
alterações genéticas 
causadoras de 
doenças – podendo 
nesses casos serem 
doados para 
pesquisa ou 
descartados. 

1 - As técnicas de RA 
podem ser utilizadas 
acopladas à seleção 
de embriões 
submetidos a 
diagnóstico de 
alterações genéticas 
causadoras de 
doenças. 

As técnicas de RA 
também podem ser 
utilizadas na 
preservação e 
tratamento de 
doenças genéticas 
ou hereditárias, 
quando 
perfeitamente 
indicadas e com 
suficientes garantias 
de diagnóstico e 
terapêutica: 

As técnicas de RA 
também podem ser 
utilizadas na 
preservação e 
tratamento de 
doenças genéticas 
ou hereditárias, 
quando 
perfeitamente 
indicadas e com 
suficientes 
garantias de 
diagnóstico e 
terapêutica. 

- - - 

1 - Toda intervenção 
sobre embriões "in 
vitro", com fins 
diagnósticos, não 
poderá ter outra 
finalidade que não a 
de avaliar sua 
viabilidade ou 
detectar doenças 
hereditárias, sendo 
obrigatório o 
consentimento 
informado do casal. 

1 - Toda 
intervenção sobre 
pré-embriões "in 
vitro", com fins 
diagnósticos, não 
poderá ter outra 
finalidade que a 
avaliação de sua 
viabilidade ou 
detecção de 
doenças 
hereditárias, sendo 
obrigatório o 
consentimento 
informado do casal. 

Geração de filhos 
doadores de células-
tronco ou órgãos 

2. As técnicas de RA 
também podem ser 
utilizadas para 
tipagem do sistema 
HLA do embrião, no 
intuito de selecionar 
embriões HLA-
compatíveis com 
algum irmão já 
afetado pela doença 
e cujo tratamento 
efetivo seja o 
transplante de 
células-tronco, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

2- As técnicas de RA 
também podem ser 
utilizadas para 
tipagem do sistema 
HLA do embrião, no 
intuito de selecionar 
embriões HLA-
compatíveis com 
algum(a) filho(a) do 
casal já afetado pela 
doença e cujo 
tratamento efetivo 
seja o transplante de 
células-tronco, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

2 - As técnicas de RA 
também podem ser 
utilizadas para 
tipagem do sistema 
HLA do embrião, com 
o intuito de seleção 
de embriões HLA-
compatíveis com 
algum filho(a) do 
casal já afetado por 
doença, doença esta 
que tenha como 
modalidade de 
tratamento efetivo o 
transplante de 
células-tronco ou de 
órgãos. 

- - 
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Limites da 
intervenção 
terapêutica sobre 
embriões in vitro 

- - - 

2 - Toda intervenção 
com fins terapêuticos 
sobre embriões "in 
vitro" não terá outra 
finalidade que não a 
de tratar uma doença 
ou impedir sua 
transmissão, com 
garantias reais de 
sucesso, sendo 
obrigatório o 
consentimento 
informado do casal. 

2 - Toda 
intervenção com 
fins terapêuticos, 
sobre pré-embriões 
"in vitro", não terá 
outra finalidade que 
tratar uma doença 
ou impedir sua 
transmissão, com 
garantias reais de 
sucesso, sendo 
obrigatório o 
consentimento 
informado do casal. 

Limitação ao tempo  
de desenvolvimento 
in vitro 

3. O tempo máximo 
de desenvolvimento 
de embriões in vitro 
será de até 14 dias. 

3- O tempo máximo 
de desenvolvimento 
de embriões in vitro 
será de 14 dias. 

3 - O tempo máximo 
de desenvolvimento 
de embriões "in vitro" 
será de 14 dias. 

3 - O tempo máximo 
de desenvolvimento 
de embriões "in vitro" 
será de 14 dias. 

3 - O tempo 
máximo de 
desenvolvimento 
de pré-embriões "in 
vitro" será de 14 
dias. 
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Requisitos objetivos 
para utilização da 
gestação de 
substituição 
(possibilidade de 
utilização em união 
homoafetiva e 
pessoas solteiras) 

As clínicas, centros 
ou serviços de 
reprodução assistida 
podem usar técnicas 
de RA para criarem a 
situação identificada 
como gestação de 
substituição, desde 
que exista um 
problema médico que 
impeça ou 
contraindique a 
gestação na doadora 
genética, em união 
homoafetiva ou 
pessoa solteira. 

As clínicas, centros 
ou serviços de 
reprodução assistida 
podem usar técnicas 
de RA para criarem a 
situação identificada 
como gestação de 
substituição, desde 
que exista um 
problema médico que 
impeça ou 
contraindique a 
gestação na doadora 
genética ou em caso 
de união 
homoafetiva. 

As clínicas, centros 
ou serviços de 
reprodução humana 
podem usar técnicas 
de RA para criarem a 
situação identificada 
como gestação de 
substituição, desde 
que exista um 
problema médico que 
impeça ou 
contraindique a 
gestação na doadora 
genética ou em caso 
de união 
homoafetiva. 

As clínicas, centros 
ou serviços de 
reprodução humana 
podem usar técnicas 
de RA para criarem a 
situação identificada 
como gestação de 
substituição, desde 
que exista um 
problema médico que 
impeça ou 
contraindique a 
gestação na doadora 
genética. 

As Clínicas, 
Centros ou 
Serviços de 
Reprodução 
Humana podem 
usar técnicas de 
RA para criarem a 
situação 
identificada como 
gestação de 
substituição, desde 
que exista um 
problema médico 
que impeça ou 
contra-indique a 
gestação na 
doadora genética. 

Grau de parentesco 
da cedente e demais 
casos 

1. A cedente 
temporária do útero 
deve pertencer à 
família de um dos 
parceiros em 
parentesco 
consanguíneo até o 
quarto grau (primeiro 
grau – mãe/filha; 
segundo grau – 
avó/irmã; terceiro 
grau – tia/sobrinha; 
quarto grau – prima). 
Demais casos estão 
sujeitos à autorização 
do Conselho 
Regional de 
Medicina. 

1- As doadoras 
temporárias do útero 
devem pertencer à 
família de um dos 
parceiros em 
parentesco 
consanguíneo até o 
quarto grau (primeiro 
grau – mãe; segundo 
grau – irmã/avó; 
terceiro grau – tia; 
quarto grau – prima). 
Demais casos estão 
sujeitos à autorização 
do Conselho 
Regional de 
Medicina. 

1 - As doadoras 
temporárias do útero 
devem pertencer à 
família de um dos 
parceiros num 
parentesco 
consanguíneo até o 
quarto grau (primeiro 
grau – mãe; segundo 
grau – irmã/avó; 
terceiro grau – tia; 
quarto grau – prima), 
em todos os casos 
respeitada a idade 
limite de até 50 anos. 

1 - As doadoras 
temporárias do útero 
devem pertencer à 
família da doadora 
genética, num 
parentesco até o 
segundo grau, sendo 
os demais casos 
sujeitos à autorização 
do Conselho 
Regional de 
Medicina. 

1 - As doadoras 
temporárias do 
útero devem 
pertencer à família 
da doadora 
genética, num 
parentesco até o 
segundo grau, 
sendo os demais 
casos sujeitos à 
autorização do 
Conselho Regional 
de Medicina. 

Proibição de caráter 
lucrativo ou 
comercial 

2. A cessão 
temporária do útero 
não poderá ter 
caráter lucrativo ou 
comercial. 

2- A doação 
temporária do útero 
não poderá ter 
caráter lucrativo ou 
comercial. 

2 - A doação 
temporária do útero 
não poderá ter 
caráter lucrativo ou 
comercial. 

2 - A doação 
temporária do útero 
não poderá ter 
caráter lucrativo ou 
comercial. 

2 - A doação 
temporária do útero 
não poderá ter 
caráter lucrativo ou 
comercial. 

Estabelecimento de 
um rol de 
documentos e 
informações 
obrigatórios 

3. Nas clínicas de 
reprodução assistida, 
os seguintes 
documentos e 
observações deverão 
constar no prontuário 
da paciente: 

3- Nas clínicas de 
reprodução assistida, 
os seguintes 
documentos e 
observações deverão 
constar no prontuário 
do paciente: 

3 - Nas clínicas de 
reprodução os 
seguintes 
documentos e 
observações deverão 
constar no prontuário 
do paciente: 

- - 

Termo de 
consentimento livre e 
esclarecido 

3.1. Termo de 
consentimento livre e 
esclarecido assinado 
pelos pacientes e 
pela cedente 
temporária do útero, 
contemplando 
aspectos 
biopsicossociais e 
riscos envolvidos no 
ciclo gravídico-
puerperal, bem como 
aspectos legais da 
filiação; 

3.1. Termo de 
consentimento livre e 
esclarecido 
informado assinado 
pelos pacientes e 
pela doadora 
temporária do útero, 
contemplando 
aspectos 
biopsicossociais e 
riscos envolvidos no 
ciclo gravídico-
puerperal, bem como 
aspectos legais da 
filiação; 

Termo de 
Consentimento 
Informado assinado 
pelos pacientes (pais 
genéticos) e pela 
doadora temporária 
do útero, consignado. 
Obs.: gestação 
compartilhada entre 
homoafetivos onde 
não existe 
infertilidade; 

- - 
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Relatório médico de 
perfil psicológico 

3.2. Relatório médico 
com o perfil 
psicológico, 
atestando adequação 
clínica e emocional 
de todos os 
envolvidos; 

3.2. Relatório médico 
com o perfil 
psicológico, 
atestando adequação 
clínica e emocional 
de todos os 
envolvidos; 

relatório médico com 
o perfil psicológico, 
atestando adequação 
clínica e emocional 
da doadora 
temporária do útero; 

- - 

Termo de 
compromisso entre 
cedente e 
paciente/cessionária 

3.3. Termo de 
Compromisso entre 
o(s) paciente(s) e a 
cedente temporária 
do útero (que 
receberá o embrião 
em seu útero), 
estabelecendo 
claramente a questão 
da filiação da criança; 

3.3. Termo de 
Compromisso entre 
os pacientes e a 
doadora temporária 
do útero (que 
receberá o embrião 
em seu útero), 
estabelecendo 
claramente a questão 
da filiação da criança; 

contrato entre os 
pacientes (pais 
genéticos) e a 
doadora temporária 
do útero (que 
recebeu o embrião 
em seu útero e deu à 
luz), estabelecendo 
claramente a questão 
da filiação da criança; 

- - 

Compromisso da 
paciente de tratamento 
e acompanhamento 
médico da cedente 

3.4. Compromisso, 
por parte do(s) 
paciente(s) 
contratante(s) de 
serviços de RA, de 
tratamento e 
acompanhamento 
médico, inclusive por 
equipes 
multidisciplinares, se 
necessário, à mãe 
que cederá 
temporariamente o 
útero, até o 
puerpério; 

3.4. Garantia, por 
parte dos pacientes 
contratantes de 
serviços de RA, de 
tratamento e 
acompanhamento 
médico, inclusive por 
equipes 
multidisciplinares, se 
necessário, à mãe 
que doará 
temporariamente o 
útero, até o 
puerpério; 

a garantia de 
tratamento e 
acompanhamento 
médico, inclusive por 
equipes 
multidisciplinares, se 
necessário, à mãe 
que doará 
temporariamente o 
útero, até o 
puerpério; 

- - 

Compromisso de 
registro civil da criança 

3.5. Compromisso do 
registro civil da 
criança pelos 
pacientes (pai, mãe 
ou pais genéticos), 
devendo esta 
documentação ser 
providenciada 
durante a gravidez; 

3.5. Garantia do 
registro civil da 
criança pelos 
pacientes (pais 
genéticos), devendo 
esta documentação 
ser providenciada 
durante a gravidez; 

a garantia do registro 
civil da criança pelos 
pacientes (pais 
genéticos), devendo 
esta documentação 
ser providenciada 
durante a gravidez; 

- - 

Aprovação expressa e 
escrita do cônjuge ou 
companheiro 

3.6. Aprovação do 
cônjuge ou 
companheiro, 
apresentada por 
escrito, se a cedente 
temporária do útero 
for casada ou viver 
em união estável. 

3.6. Aprovação do 
cônjuge ou 
companheiro, 
apresentada por 
escrito, se a doadora 
temporária do útero 
for casada ou viver 
em união estável. 

se a doadora 
temporária do útero 
for casada ou viver 
em união estável, 
deverá apresentar, 
por escrito, a 
aprovação do 
cônjuge ou 
companheiro. 

- - 

Descrição 
pormenorizada e por 
escrito de aspectos 
médicos 

- - 

descrição pelo 
médico assistente, 
pormenorizada e por 
escrito, dos aspectos 
médicos envolvendo 
todas as 
circunstâncias da 
aplicação de uma 
técnica de RA, com 
dados de caráter 
biológico, jurídico, 
ético e econômico, 
bem como os 
resultados obtidos 
naquela unidade de 
tratamento com a 
técnica proposta; 

- - 

Aspectos 
biopsicosociais - - 

os aspectos 
biopsicossociais 
envolvidos no ciclo 
gravídico-puerperal; 

- - 

Riscos inerentes à 
maternidade - - 

os riscos inerentes à 
maternidade; - - 

Proibição ao aborto - - 

a impossibilidade de 
interrupção da 
gravidez após 
iniciado o processo 
gestacional, salvo em 
casos previstos em 
lei ou autorizados 
judicialmente; 

- - 
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Requisitos objetivos 
para reprodução 
assistida post 
mortem 

É permitida a 
reprodução assistida 
post-mortem desde 
que haja autorização 
prévia específica 
do(a) falecido(a) para 
o uso do material 
biológico 
criopreservado, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

É permitida a 
reprodução assistida 
post-mortem desde 
que haja autorização 
prévia específica 
do(a) falecido(a) para 
o uso do material 
biológico 
criopreservado, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

É possível desde que 
haja autorização 
prévia específica 
do(a) falecido(a) para 
o uso do material 
biológico 
criopreservado, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

Não constitui ilícito 
ético a reprodução 
assistida post 
mortem desde que 
haja autorização 
prévia específica 
do(a) falecido(a) para 
o uso do material 
biológico 
criopreservado, de 
acordo com a 
legislação vigente. 

- 
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Competência para 
resolução de casos 
omissos 

Casos de exceção, 
não previstos nesta 
resolução, 
dependerão da 
autorização do 
Conselho Regional 
de Medicina da 
jurisdição e, em grau 
recursal, ao 
Conselho Federal de 
Medicina. 

Casos de exceção, 
não previstos nesta 
resolução, 
dependerão da 
autorização do 
Conselho Federal de 
Medicina. 

Casos de exceção, 
não previstos nesta 
resolução, 
dependerão da 
autorização do 
Conselho Regional 
de Medicina. - - 

 

 


