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Após 18 anos em vigor, o Conselho Federal de Medicina (CFM) revogou a resolução 

CFM nº 1.358/921 que regulamentava as técnicas de reprodução humana assistida no Bra-

sil. Uma nova resolução, CFM nº 1.957/2010, foi publicada em 6 de janeiro de 2011 no 

Diário Oficial da União2. 

Entre as principais mudanças da nova resolução incluem-se: o número de embriões a 

serem transferidos durante a fertilização in vitro (FIV), a reprodução assistida post mortem e 

a utilização das técnicas por pacientes independentemente do estado civil ou opção sexual. 

“Apesar de a antiga resolução ter representado grande avanço, o CFM sentiu a necessidade 

de se adaptar à evolução tecnológica e às modificações de comportamento social”, defendeu 

o relator da medida, o conselheiro José Hiran Gallo. 

Em relação ao número de embriões a serem transferidos em cada tentativa de FIV, a 

resolução anterior permitia que fossem implantados até quatro embriões no útero de uma 

mesma paciente. Com a nova resolução, esse limite diminuiu para até dois embriões, no 

caso das mulheres com até 35 anos de idade, e até três, para aquelas que têm entre 36 e 39 

anos. Mulheres com mais de 40 anos continuam a ter o direito de receber quatro embriões. 

“Queremos prevenir casos de gravidez múltipla, que provocam chance de prematuridade e 

aborto com o aumento da idade”, explicou o presidente da Sociedade Brasileira de Repro-

dução Assistida (SBRA), Adelino Amaral, que ajudou a elaborar o documento. Em caso de 

gravidez múltipla, o CFM manteve a proibição de utilização de procedimentos que visem 

à redução embrionária.

As novas regras passam ainda a permitir, desde que manifesto previamente em consen-

timento por escrito, a utilização de material genético criopreservado de pacientes falecidos 

ou em estágio de doença terminal. Na maioria dos países desenvolvidos, como Alemanha, 

Canadá, Dinamarca, Espanha, França e Noruega, esta medida ainda é proibida. Entre os 

opositores a esta nova regra, estão aqueles que entendem que ela viola o direito que uma 

criança tem de nascer ao lado do pai e da mãe ou a possível utilização deste material para 

objetivos antiéticos. Por outro lado, os defensores afirmam que a autorização em vida de 

um dos cônjuges elimina o risco de esta criança ser usada para obtenção de vantagens, 

inclusive financeiras. 
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Os casais homossexuais, e até mesmo os solteiros, que desejam ter uma gestação 

independente, também se beneficiaram com a nova resolução. Fica estabelecido 

que todas as pessoas capazes e saudáveis que tenham solicitado o procedimento 

poderão utilizar as técnicas de reprodução assistida, desde que os participantes 

estejam esclarecidos e de acordo com as normas vigentes. Diferentemente, na re-

solução anterior apenas a mulher capaz poderia usufruir de tais técnicas, quando 

se exigia, ainda, a aprovação por escrito do cônjuge ou do companheiro na união 

estável.

Em relação à doação temporária do útero ou útero de substituição, manteve-se 

a regra da sua permissão apenas entre parentes de até segundo grau de um dos in-

tegrantes do casal, sem necessidade de comprovação de união estável. Assim como 

também não houve mudanças relativas às diretrizes éticas com a manutenção da 

proibição da utilização de técnicas com a intenção de selecionar sexo ou qualquer 

característica biológica do futuro indivíduo.

As normas do CFM que regem a reprodução humana no Brasil são fundamentais, 

pois asseguram a boa prática médica em uma área permeada por questões éticas, 

morais e religiosas. A nova resolução poderá coibir a manipulação de embriões 

com objetivos de modificação do genoma humano, produção de embriões em 

número superior ao necessário e intervenções como escolha prévia de caracterís-

ticas específicas destes embriões. Os médicos e as clínicas que descumprirem a 

determinação do CFM poderão sofrer desde advertência até a cassação do registro 

médico frente ao conselho.

É importante ressaltar que esta é uma resolução ética do CFM, e que o Poder 

Judiciário brasileiro tem superioridade em relação a ela. Assim, frente a questões 

duvidosas na área da reprodução assistida, prevalece a decisão judicial.

Finalmente, entendemos que a nova resolução do CFM representa um avanço 

para os direitos humanos, incluindo os direitos sexuais e reprodutivos de todos 

os brasileiros. Isso reforça os princípios constitucionais da igualdade, além de 

garantir o respeito à vida familiar para todos, independentemente de orientação 

sexual ou estado civil. 
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