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Projectos de Lei nº 214/XIV, 223/XIV, 237/XIV e 572/XIV/2ª – Sétima Alteração à Lei 

nº32/2006, de 26 de Junho, situações de realização de inseminação post mortem 

 

O presente documento surge no âmbito da solicitação de Parecer, por parte do Grupo de Trabalho da 

Procriação Medicamente Assistida, acerca dos Projectos de Lei nº 214/XIV, 223/XIV (PS), 237/XIV (BE) e 

572/XIV/2ª  sobre a sétima Alteração à Lei nº32/2006, de 26 de Junho, relativamente às situações de 

realização de inseminação post mortem. 

 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) é uma associação pública profissional que representa e 

regulamenta a prática dos profissionais de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal 

(de acordo com a Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de 

Setembro). É missão da OPP exercer o controlo do exercício e acesso à profissão de Psicólogo, bem como 

elaborar as respectivas normas técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar sobre os seus 

membros. As atribuições da OPP incluem ainda defender os interesses gerais da profissão e dos utentes 

dos serviços de Psicologia; prestar serviços aos membros em relação à informação e formação 

profissional; colaborar com as demais entidades da administração pública na prossecução de fins de 

interesse público relacionados com a profissão; participar na elaboração da legislação que diga respeito 

à profissão e nos processos oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso à profissão.  

 

Neste sentido, a OPP julga pertinente oferecer um contributo para a reflexão e o debate acerca da 

Inseminação Post Mortem (IPM), nomeadamente aduzindo algumas das dimensões psicológicas 

envolvidas e do papel e importância dos Psicólogos neste âmbito.  

 

A OPP não se posiciona a favor ou contra a IPM ou procura manifestar-se sobre as questões legais 

envolvidas, mas sim considerar dimensões psicológicas relacionadas com a IPM, sublinhar a importância 

do acompanhamento psicológico do processo e sugerir formas através das quais os Psicólogos podem 

contribuir se envolvidos na discussão e em maior investigação e estudo de aspectos relacionados com 

este processo. 

 

Os Potenciais Riscos Psicológicos da IPM 

 

A reflexão sobre as questões levantadas pela IPM inclui não apenas as áreas da Medicina, Direito e Ética, 

mas também a Psicologia, embora a investigação que examina os riscos psicológicos associados à 

reprodução medicamente assistida póstuma seja limitada. No entanto, na literatura científica existem já 

várias hipóteses acerca de riscos psicológicos potencialmente associados ao processo de IPM, que 

analisamos de seguida. 
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Conflitos Familiares 

 

Potenciais conflitos ou não concordâncias familiares acerca da utilização do material genético da pessoa 

que faleceu podem resultar em sofrimento psicológico para todas as partes envolvidas no processo de 

IPM. Por exemplo, pode acontecer que seja a família alargada, e não a mulher que sofreu a perda do 

parceiro, que desejem a IPM, fazendo pressão nesse sentido. Neste contexto, uma gravidez ou a negação 

da IPM podem resultar em disrupções familiares e outras consequências psicológicas negativas (Landau, 

2004; Lawson, Zweifel & Klock, 2016). 

 

Outro potencial factor de discórdia pode ser a descoberta, durante a gravidez desencadeada pela IPM, 

de problemas médicos ou genéticos do feto, colocando os membros da família em desacordo 

relativamente à decisão a tomar sobre continuar ou não a gravidez. Quer a hipótese de continuar a 

gravidez quer a de a terminar podem ter consequências psicológicas que devem ser consideradas (Wool, 

2011).  

 

Processo de Luto e Parentalidade 

 

À morte de alguém está associado um processo de luto que tem um impacto significativo na vida e no 

estado emocional da pessoa que sofreu a perda. A morte implica ainda mudanças nos papéis 

desempenhados por quem está de luto (por exemplo, de casada para viúva), o que traz repercussões 

sociais. É expectável que uma tomada de decisão próxima do momento da morte esteja associada a 

experiências emocionais intensas (Douglas & Daniels, 2002). Por isso, vários autores colocam a hipótese 

de o desejo de IPM não se basear num verdadeiro e consciente desejo de parentalidade, mas sim numa 

dificuldade em aceitar a morte do parceiro, o desejo de evitar sentimentos de dor e um processo de luto 

e/ou o desejo de ter uma memória viva do falecido (Landau, 1999).  

 

A IPM coloca ainda a mulher em risco de experienciar uma perda adicional se acontecer uma perda 

gestacional. A literatura científica sobre a carga emocional negativa de um aborto é alargada e sugere 

que a mulher possa estar em risco de desenvolver sintomas de depressão e/ou ansiedade (Berend, 2010; 

Lawson, Zweifel & Klock, 2016). Mesmo com um resultado positivo da IPM, deve ser considerada a 

possibilidade da mulher passar a gravidez a conviver com a ambivalência da morte e da vida dentro de 

si. Esta ambivalência pode trazer complicações, até porque a gravidez é socialmente considerada um 

momento de alegria e felicidade plena. Perceber-se em desacordo com estas “regras” sociais pode ser 

stressante e fazer a mulher sentir-se sozinha (Quayle, 2019). 

 

Alguma investigação sugere ainda que o processo de luto pode diminuir a eficácia da parentalidade: 

pode impactar negativamente a capacidade dos pais para oferecerem um ambiente estável, manter uma 

comunicação eficaz com a criança e sustentar uma relação pais-filho que seja acolhedora e de apoio 

(Horwath, 2011).   
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Impactos Psicológicos na Criança 

 

A investigação sobre os impactos psicológicos, numa criança, da concepção através de IPM, é bastante 

limitada. 

 

Na literatura científica sobre reprodução póstuma, especialmente aquela que é focada nas considerações 

éticas, grande parte da discussão foca-se nas necessidades e interesses da futura criança. Uma das 

preocupações consiste no facto da criança ir ser educada apenas por um dos progenitores (Douglas & 

Daniels, 2002). Se a gravidez e o nascimento ocorrerem no contexto de uma relação em que um dos 

parceiros, entretanto, falece, os efeitos na criança podem não ser muito diferentes daqueles que 

ocorrem numa situação de IPM. Em ambos os casos, a criança, na altura do seu nascimento, seria sujeita 

ao facto de ter perdido um dos pais progenitores. O impacto psicológico poderá ser mínimo e, podemos 

colocar a hipótese lógica de corresponder a experiências observadas em estudos realizados com famílias 

monoparentais (Golombok, 1998; Pennings, 1999).  

 

As famílias monoparentais, quando as crianças são concebidas, intencionalmente por uma mãe solteira, 

podem ser, de facto, o grupo de comparação mais adequado em termos de riscos associados à 

reprodução póstuma. Em ambos os grupos a concepção acontece numa família monoparental, é um 

evento planeado e as variáveis sociodemográficas são tendencialmente comparáveis. Embora a 

investigação seja limitada, os estudos que analisam a relação entre mãe-criança e o nível de adaptação e 

ajustamento psicológico destas crianças apresentam resultados positivos, não encontrando diferenças 

significativas entre estas crianças e as crianças nascidas em famílias tradicionais (Lawson, Zweifel & Klock, 

2016; Golombock & Badger, 2010). Todavia também há estudos sobre famílias monoparentais que 

escolheram sê-lo que sugerem que as crianças desejam um pai e procuram uma figura paterna 

(Weissenberg & Landau, 2012).  

 

Em termos gerais, a investigação que hoje existe disponível sugere que as crianças geradas através da 

IPM terão um ajustamento psicológico saudável, no entanto, existe algum risco emocional associado 

à perda da figura parental. Sendo que as circunstâncias da IPM também podem impactar, de forma 

diferenciada, o bem-estar das crianças. Por exemplo, embora as crianças geradas através de IPM possam 

aprender e conhecer aspectos do seu próprio pai, nunca poderão conhecê-lo. A dor está intrinsecamente 

associada à experiência de vida destas crianças, uma vez que a mãe continuará a fazer um processo de 

luto pelo pai. Como resultado, a criança pode sentir-se na obrigação de sofrer pelo pai, de forma 

vicariante, através da mãe e de outros familiares. O progenitor está ausente, mas emocionalmente 

presente na vida familiar e na experiência de vida da criança (Lawson, Zweifel & Klock, 2016). 

 

Embora a investigação sobre crianças concebidas através de IPM seja muito reduzida, os investigadores 

já estudaram o impacto nas crianças de nascerem após a morte de um irmão mais velho – estas crianças 

têm sido denominadas “crianças de substituição”. É argumentável que as “crianças de substituição” 

sejam semelhantes às crianças concebidas através de IPM no sentido em que ambas têm pais em 

processo de luto, podem ser comparadas com a pessoa que faleceu e não têm experiência directa de 

interacção com essa pessoa, correndo ainda o risco de lhes serem impostos aspectos da personalidade 

da pessoa que faleceu. Tem sido sugerido que a função das “crianças de substituição” é reduzir a dor dos 
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pais e servir como uma ligação entre o passado, presente e futuro. As crianças concebidas através de IPM 

também podem ter este papel (Lawson, Zweifel & Klock, 2016). 

 

Deste modo, os potenciais riscos psicológicos que podem afectar as crianças concebidas através de IPM 

incluem: saudades de um pai que nunca esteve presente; riscos associados com uma possível 

parentalidade comprometida por parte de um progenitor em processo de luto; um sentido de obrigação 

de fazer o luto pelo pai e pressão para assumir as características do pai (Lawson, Zweifel & Klock, 2016).  

No entanto, a ausência de evidências científicas sólidas sobre o impacto psicológico desta forma de 

concepção, não foi considerada suficiente para negar processos de IPM (Pennings, Wert, Shenfield at al., 

2006). 

 

Importância do Acompanhamento Psicológico do Processo de IPM 

 

De seguida procuramos sublinhar as formas através das quais os Psicólogos podem participar nos 

processos de tomada de decisão e acompanhamento da IPM através da avaliação e da intervenção 

psicológica. 

 

O papel dos Psicólogos nos processos de Reprodução Medicamente Assistida é fortemente 

recomendado em todo o mundo (Quayle, 2019; Batzer, Hurwitz & Caplan, 2003). Embora, no caso 

específico da IPM, as preocupações com a Saúde Psicológica e o bem-estar das crianças concebidas 

através de IPM e das suas mães ainda não tenham sido confirmadas pela investigação científica ainda 

diminuta nesta área, os múltiplos riscos psicológicos que se podem colocar como hipótese justificam o 

acompanhamento psicológico da mãe (e outros familiares) durante o processo de luto e de decisão 

pela IPM. De forma consistente, a intervenção psicológica é fortemente recomendada junto de todas 

as pessoas que considerem a IPM, pelos múltiplos Comités de Ética internacionais (por exemplo, o Ethics 

Committee of the American Society for Reproductive Medicine, a ESHRE Task Force on Ethics and Law ou 

o National Ethics Comittee on Assisted Human Reproduction). 

 

Nos processos de IPM, a avaliação e a intervenção psicológica podem desempenhar um papel 

importante não só no lidar com a perda, mas também na realização de um processo de decisão 

informada e autónoma (Lawson, Zweifel & Klock, 2016). Ao Psicólogo não competirá definir qual a 

melhor decisão para a mulher mas, respeitando o Código Deontológico, delinear e implementar a 

intervenção psicológica promotora do autoconhecimento que irá contribuir para capacitar a mulher 

para fazer as escolhas mais adequadas para si própria e para gerir as consequências dessa escolha. 

 

Em primeiro lugar e a montante da IPM, o acompahamento psicológico deve acontecer pre-mortem. 

Dado o aumento dos processos de Fertilização In Vitro e criopreservação de tecido reprodutivo, a 

primeira vez que os indivíduos são confrontados com a IPM é durante o ciclo de tratamento nos quais os 

gâmetas são congelados. Nesse momento, é necessário discutir os riscos psicológicos da IPM para ser 

possível um processo de tomada de decisão informada. Esta necessidade é particularmente relevante 

no caso de indivíduos que fazem a preservação da sua fertilidade devido a uma doença (por exemplo, 

cancro), uma vez que têm pouco tempo para tomar a decisão e estão, frequentemente, ansiosos ou 

deprimidos, o que pode impactar significativamente o processo de consentimento (Lawson, Zweifel & 

Klock, 2016). Deste modo, considera-se que o aconselhamento psicológico dos casais no processo de 
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consentimento informado não é uma mera formalidade, mas fundamentalmente profilático (Quayle, 

2019).  

 

Posteriormente, mas previamente ao envolvimento num processo de IPM, no momento da 

manifestação de intenção de realizar um processo de IPM, deveria também existir aconselhamento 

psicológico. Nesse momento, o Psicólogo poderia avaliar o estado e funcionamento mental da mãe, com 

particular foco na natureza do processo de luto e na presença de sintomas de luto complicado ou 

depressão (Lawson, Zweifel & Klock, 2016). De modo geral, uma mulher que esteja emocionalmente 

preparada para prosseguir com um processo de IPM precisa de ter aceitado a realidade da perda, 

experienciado e lidado activamente com a dor emocional, ter-se adaptado a uma realidade sem o 

parceiro, ter criado uma memória emocional dele e “avançado” com a sua vida, conseguindo falar da 

pessoa que faleceu com tristeza, mas sem dor intensa (Worden, 2002 cit. In Lawson, Zweifel & Klock, 

2016). 

 

A sugestão generalizada é a de que entre a morte do parceiro e o planeamento da IPM deve passar pelo 

menos um ano, uma vez que a maior parte das pessoas que passam por um processo de luto retornam 

aos seus níveis de funcionamento prévio cerca de um ano depois da perda (embora, em termos gerais, 

não existam perídos fixos e definidos para a realização de um processo de luto). Este período de espera 

é altamente recomendado por múltiplos Comités de Ética internacionais (por exemplo, o Ethics 

Committee of the American Society for Reproductive Medicine, a ESHRE Task Force on Ethics and Law ou 

o National Ethics Comittee on Assisted Human Reproduction).  

 

Durante a intervenção psicológica, para além de se avaliar as condições e capacidade psicológica da 

mulher para um processo de IPM é importante endereçar as questões éticas e os riscos psicológicos 

para as crianças concebidas através de IPM. O acompanhamento psicológico cria um espaço para 

explorar a motivação da mãe para ter a criança, incluindo crenças acerca da forma como a imposição da 

identidade do pai falecido na criança pode afectar a sua autonomia e autodeterminação (Lawson, Zweifel 

& Klock, 2016). A mulher pode ainda ser encorajada a considerar a forma como contará à futura criança 

a natureza da sua concepção e os sentimentos que tal poderá provocar na criança e noutros familiares. 

Neste contexto, a projecção dos sentimentos da mãe na futura criança podem ser discutidos (Lawson, 

Zweifel & Klock, 2016) bem como informada das possibilidades de integração em programas de 

desenvolvimento de competências parentais. 

 

Quayle (2019) considera que é necessário que a mulher compreenda e reflicta sobre as suas motivações 

conscientes e quaisquer outros motivos que a movam para realizar um processo de IPM. É essencial 

pensar sobre os benefícios e dificuldades de educar uma criança filha de alguém que já faleceu, assim 

como sobre o facto dessa criança ir ocupar uma posição especial nas dinâmicas familiares. Uma mulher 

grávida pode perder o parceiro durante a gravidez e ter de educar a criança sozinha, no entanto, numa 

situação de IPM esta escolha é intencional (monoparentalidade programada). É importante avaliar se 

esta escolha faz sentido, se tem significado e não corresponde a uma decisão mobilizada sobretudo pela 

dificuldade em aceitar a dor de perder alguém, pela tentativa de (re)validar essa relação perdida ou 

substituí-la. 
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Pode ainda acontecer que a mulher chegue ao processo de IPM ambivalente ou com pouca vontade de 

dar continuidade ao desejo do parceiro falecido e do plano de IPM previamente acordado com ele. A 

mulher pode sentir-se “obrigada” a fazê-lo e sentir-se culpada. Nestes casos, o acompanhamento 

psicológico também pode ser um contexto de apoio emocional e discussão sobre a mudança de planos 

que pode acontecer após a morte do parceiro e a motivação para gerar uma criança.  

 

O acompanhamento psicológico pode ainda ser necessário após a destruição de material genético 

criopreservado, uma vez que este material representa uma conexão “viva” com a pessoa que faleceu e, 

para a mãe, pode representar um processo de luto pela “morte final” (Lawson, Zweifel & Klock, 2016). 

 

Concluindo, o acompanhamento psicológico dos processos de IPM permite reflectir sobre desejos e 

motivações para a parentalidade, facilitar processos de tomada de decisão informada e promover o 

bem-estar e a Saúde Psicológica dos seus participantes. Para além deste contributo fundamental, que 

cremos fundamental ser previsto, os Psicólogos podem ainda participar na formação, educação 

psicológica e apoio psicológicos aos profissionais de saúde envolvidos nestes processos, bem como 

realizar investigação nesta área.  

 

É de notar que ao Psicólogo compete apenas apoiar os seus clientes no sentido de realizarem escolhas 

que vão de encontro ao seu melhor interesse. Não compete ao Psicólogo influenciar, concordar ou 

discordar das decisões tomadas pelos clientes.  

 

Neste sentido e especificamente sobre o Projecto de Lei em causa, a OPP gostaria de reforçar alguns 

aspectos: 

 

• A solução legislativa a adoptar deve garantir que o processo de IPM é acompanhado por uma 

equipa multidisciplinar da qual façam parte Psicólogos, responsáveis por avaliar os factores 

psicológicos envolvidos, avaliar as condições e capacidade funcional da mulher para tomar 

decisões, assim como por prestar apoio psicológico à mulher, familiares e profissionais de saúde 

ao longo de todo o processo. 

 

• No processo de IPM, é necessário garantir que as mulheres recebem apoio psicológico em 

continuidade – antes, durante e após a IPM – e que compreendem inteiramente as diversas 

ramificações e consequências das suas decisões, em si próprias, nas suas famílias e na criança 

potencialmente concebida através de IPM. Através do estabelecimento de uma relação 

terapêutica com um Psicólogo é possível à mulher explorar as suas opções, assim como os seus 

sentimentos e desejos, livre de pressões externas.  

 

Por último, gostaríamos de fazer notar que, considerando que a Lei permite a gestação de substituição, 

não parece existir justificação cientificamente consolidada para que as alterações à Lei não prevejam a 

possibilidade do projecto de parentalidade post mortem possa ter como ponto de partida a morte da 

mulher. 
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Concluindo, a decisão sobre as iniciativas legislativas relacionadas com a IPM deverá contemplar os 

aspectos e os factores psicológicos que influenciam o processo de IPM, assim como o papel essencial 

que os Psicólogos e a intervenção psicológica podem ter neste e noutros âmbitos, como a procriação 

medicamente assistida.  
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