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Tensões e paradoxos do empoderamento feminino via plataformas 
digitais de associações de doentes com problemas de fertilidade em  

França e Portugal1

Catarina Delaunay2

Introdução

Tanto em França quanto em Portugal, a infertilidade está cada vez mais 
sujeita à biomedicalização (mediante a inclusão de intervenções altamente 
tecnocientíficas na medicina reprodutiva) à medida que a condição é pato-
logizada – ou seja, definida enquanto doença pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) – e a pericialidade médica se torna progressivamente hege-
mónica. A infertilidade é definida clinicamente pela OMS como “uma doença 
do sistema reprodutivo traduzida na incapacidade de obter uma gravidez após 
doze meses ou mais de relações sexuais regulares e sem uso de contraceção” 
(Zegers-Hochschild et al., 2009: 2686). Ao utilizar o termo “doença”, não 
pretendo, todavia, sugerir a existência de um único diagnóstico médico parti-
lhado por todas as entrevistadas do presente estudo; pelo contrário, refiro-me 

1 Este texto corresponde a uma versão alargada do artigo “Women’s self-empowerment through 
the online platforms of infertility patient associations in France and Portugal: tensions and 
paradoxes”.

2 Investigadora integrada do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade 
NOVA de Lisboa (CICS.NOVA). catdelaunay@gmail.com
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à experiência partilhada de ter que recorrer às técnicas de Procriação Medica-
mente Assistida (PMA) para a realização de projetos reprodutivos e parentais. 
Deste modo, ao longo deste texto, assento a discussão na distinção típica entre 
a “doença do doente” (a perceção pessoal e a experiência subjetiva de um deter-
minado problema de saúde por parte do paciente) e a “doença do médico” ou 
do cuidador (a definição do modelo biomédico universal de saúde e de norma-
lidade utilizada pelos profissionais). Essa distinção tem sido objeto de muitos 
trabalhos no âmbito da sociologia e da antropologia clássicas da saúde, e os 
próprios médicos utilizam-na reflexivamente (Helman, 1981).

A adulticidade feminina permanece associada à construção social da 
maternidade, ao mesmo tempo que a infertilidade continua marcada por um 
estigma social que muitas mulheres procuram ocultar. A PMA – e sobretudo 
o recurso à doação de gâmetas de terceiros – surge assim como um domínio 
socialmente sensível e atravessado por controvérsias sociais, jurídicas, médicas 
e éticas, entre outras. Por se tratar de uma área da saúde em que as definições 
biomédicas e os julgamentos profissionais detêm um peso significativo, torna-
-se fundamental compreender as modalidades pelas quais os leigos se podem 
engajar de forma participativa nesse campo.

Face ao exposto, salientamos dois aspetos. Em primeiro lugar, a disponi-
bilização de informação sobre saúde na Internet e a partilha de testemunhos 
pessoais sobre trajetórias de saúde nos fóruns online de associações de apoio 
a doentes com problemas de fertilidade. Em segundo lugar, o ativismo em 
saúde e a respetiva visibilidade pública nos media, sendo essa reconfigura-
ção designada de “organização reflexiva” (Rabeharisoa & Callon, 1998). Na 
sociedade da informação, as vozes críticas dos cidadãos emergem e tornam-se 
visíveis na esfera pública, onde a Internet desempenha um papel central. Esta 
situação conduz ao surgimento de formas inovadoras de mobilização coletiva 
e de envolvimento no espaço público – modeladas num novo arquétipo de 
democracia participativa – que concorrem para produzir relações diferentes 
entre a política, os media e a sociedade civil.

Recentemente, tanto a associação francesa como portuguesa de doentes 
com problemas de fertilidade têm vindo a promover o acesso à informação, 
apoio e aconselhamento, bem como o direito à saúde e igualdade de acesso à 
PMA com dadores terceiros (de ovócitos e/ou espermatozoides). No entanto, 
em Portugal, antes da criação da Associação Portuguesa de Fertilidade (APFer-
tilidade), o debate sobre as questões relacionadas com a infertilidade – em 
fóruns de discussão e decisão nos media, na política e na ciência – era marcado 
por monopólios de pericialidade médica e não médica (por exemplo, pelos 
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projetos de lei e pareceres do Conselho Nacional de Ética para as Ciências 
da Vida), com escasso debate público ou efetivo envolvimento dos cidadãos 
(Augusto, 2009). A ausência de uma associação de doentes centrada na infer-
tilidade durante o período de debate público restrito que precedeu a primeira 
legislação sobre a PMA impediu os doentes inférteis de participarem de forma 
organizada nesses debates; em seu lugar, os médicos especialistas defenderam 
os interesses dos pacientes (Ibidem).

Embora atualmente ainda não haja nenhum representante da APFertili-
dade no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), 
os doentes são consultados; existe, portanto, o envolvimento formal dos cida-
dãos na governação da PMA (Samorinha et al., 2015). Apesar de os represen-
tantes da APFertilidade acreditarem que a sua contribuição – feita por meio 
da elaboração de relatórios e da participação em reuniões – é importante na 
formulação das diretrizes e orientações, os médicos reduzem o escopo dessa 
participação à afirmação de uma opinião sobre o problema, mas sem impli-
cações práticas (Ibidem). Podemos comparar o envolvimento dos beneficiá-
rios de PMA através dos conceitos de voz (representação formal dos pacientes 
em organismos de certificação e regulação e em canais de comunicação entre 
utentes e médicos), escolha (critérios de financiamento e acessibilidade; sele-
ção de centros de PMA, de médicos e de níveis de cuidados) e coprodução 
(critérios pelos quais os utentes se envolvem ativamente com os profissionais 
de saúde no seu plano de tratamento) (Ibidem).

A literatura científica demonstrou a coexistência de três lógicas de empo-
deramento pessoal – entendido como o desenvolvimento de sentimentos de 
competência e controlo – segundo as quais a Internet pode ser utilizada para 
pesquisar informação em saúde, fomentando assim três tipos distintos de apti-
dões (Lemire et al., 2008): i) fazer exatamente o que está prescrito, ou seja, 
seguir os conselhos dos especialistas (a lógica profissional); ii) tomar decisões e 
fazer escolhas individuais com base nos seus próprios juizos e recursos pessoais 
(a lógica do consumidor); iii) participar do apoio coletivo e da assistência 
mútua para se tornar mais “livre” (lógica da comunidade).

Decorrente da análise acima descrita, este texto aborda as tensões e os 
paradoxos em torno do auto-empoderamento das mulheres – amplamente 
entendido como o desenvolvimento do seu envolvimento pessoal, controlo e 
responsabilidade individual – no que respeita à sua própria saúde e de outros 
mediante o seu engajamento nas plataformas online da APFertilidade e da sua 
congénere francesa, a Association MAIA. A minha contribuição original neste 
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texto é o argumento de que o papel dessas comunidades virtuais de doentes3 
(CVdDs) em facilitar a auto-capacitação pode ser analisado em três níveis, 
numa escala que varia do individual ao coletivo: 1) como fonte de responsabi-
lização individual (os doentes conferirem sentido à sua condição médica e às 
suas experiências de infertilidade, buscando ativamente informações e fazendo 
escolhas reprodutivas esclarecidas); 2) como recurso para a criação de comuni-
dades de cuidado e prática (interações sociais online entre doentes no seio de 
grupos de autoajuda); e 3) como base para o ativismo em saúde (fornecendo as 
ferramentas de participação democrática tendente ao engajamento dos cida-
dãos nas causas públicas relacionadas com a infertilidade).

Metodologia

Os dados empíricos foram recolhidos entre janeiro de 2013 e abril de 2016 
no âmbito do meu projeto de pós-doutoramento, que procurou analisar as 
controvérsias e tensões – visíveis ou invisíveis – em torno do recurso a téc-
nicas de PMA com gâmetas doados em França e Portugal. A investigação foi 
financiada através de uma bolsa de pós-doutoramento de seis anos (referência 
SFRH / BPD / 62866/2009) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

No total, foram realizadas 66 entrevistas em profundidade com diferentes 
atores relacionados com a PMA, seja porque recorrem a essas técnicas seja 
porque estão encarregados de as colocar em prática ou de as regulamentar: 
20 entrevistas com beneficiários de PMA heterossexuais e homossexuais (dez 
em França e dez em Portugal) e 46 com profissionais, entre os quais especia-
listas de medicina da reprodução e de embriologia, membros de comissões de 
ética e de comissões parlamentares (22 em França e 24 em Portugal). Neste 
artigo, foco-me especialmente nos beneficiários heterossexuais entrevistados 
em Portugal e França. A análise baseia-se, assim, em dez entrevistas realizadas 
com mulheres (cinco francesas e cinco portuguesas) que optaram pelo recurso 
à inseminação artificial (IA) ou fertilização in vitro (FIV) com dadores terceiros 
(de ovócitos, espermatozoides ou ambos) nos seus próprios países ou no estran-
geiro. Nenhum dos parceiros do sexo masculino se mostrou disponível para 
ser entrevistado, mesmo quando estavam presentes no momento da entrevista 
e eram diretamente interpelados a dar também o seu testemunho. Examinei 
igualmente documentos e materiais complementares, como seja o depoimento 

3 Online health communities (OHCs), no original.
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de uma das líderes da associação portuguesa (Presidente da APFertilidade) e as 
mensagens trocadas no fórum público aberto da APFertilidade na Internet sobre 
doação de gâmetas (os fóruns da Association MAIA apenas eram acessíveis a 
membros que pagassem as quotas). Em termos de recrutamento dos participan-
tes, os beneficiários foram alcançados publicando uma mensagem nos sites das 
duas associações de infertilidade, explicando a natureza e âmbito do projeto de 
investigação e apelando a testemunhos pessoais.

As participantes beneficiárias foram selecionadas não através de critério 
estatístico, mas por se terem disponibilizado de forma voluntária a serem 
entrevistadas (amostra por conveniência). A razão prende-se com o facto de, 
por questões éticas, não ser possível identificar antecipadamente uma amostra 
estatística a partir de dados sociodemográficos oficiais. Por ser uma amostra 
não probabilística, não poderemos generalizar os resultados para o todo da 
população. No entanto, considero importante apresentar brevemente algumas 
características sociodemográficas das entrevistadas que permitem traçar um 
perfil idêntico. As dez mulheres entrevistadas, em Portugal e França, apresen-
tam alguma similitude não só a nível socioeconómico como também no que 
respeita aos respetivos percursos biográficos e trajetórias de saúde. Todas se 
encontram em situação de conjugalidade heterossexual, têm idades entre os 
34 e os 43 anos, trabalham no setor terciário, possuem formação universitária 
– à exceção de dois casos em que apenas se concluiu o ensino secundário – e 
têm acesso a um computador com ligação à Internet.

Os dados das entrevistas apresentados neste artigo resultam de uma aná-
lise de conteúdo temática ou categorial a partir da identificação das unidades 
de registro e das unidades de contexto. Isolou-se os segmentos discursivos 
nos quais as beneficiárias falavam acerca da sua participação em associações 
de doentes com problemas de fertilidade e após o levantamento de todos os 
segmentos, foi realizada uma análise e interpretação dos dados a qual revelou 
o papel a três níveis dessas comunidades virtuais de doentes, descrito anterior-
mente. A partir dos segmentos isolados, foi feita uma seleção dos elementos 
mais significativos para fins de exposição, por serem considerados ilustrativos 
da interpretação conceptual realizada no presente manuscrito.

Os nomes foram alterados por forma a garantir o anonimato das entre-
vistadas e qualquer informação que pudesse identificá-las foi omitida para 
preservar o sigilo. Cada nome fictício é seguido da sigla do país de origem: 
França (FR) ou Portugal (PT).

O paralelismo entre França e Portugal permite fornecer dados para com-
plementar a literatura científica atual no campo da teoria social, ativismo dos 
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doentes e pesquisa qualitativa em saúde, aspeto este que será mais desenvol-
vido na seção da discussão. Embora não ofereça uma análise comparativa sis-
temática entre estes dois países europeus, o presente texto destaca a similitude 
das práticas que emergem em diferentes contextos nacionais, especialmente 
do ponto de vista da autonomia em saúde por meio do uso da Internet e do 
papel das associações de doentes. Tanto as beneficiárias de doação de gâme-
tas franceses como portugueses criticaram a aplicação de protocolos padro-
nizados, apelando a cuidados centrados no doente em matéria de procria-
ção medicamente assistida; consequentemente, buscaram conforto, apoio e 
informações online para melhor lidarem com essa situação e até mesmo para 
procurarem alterar o estado atual das coisas por meio do ativismo dos doentes 
em associações de infertilidade.

Resultados

A PMA e o papel das associações de doentes: o caso da APFertilidade e 
da Association MAIA

Em Portugal, a PMA só começou a ser regulamentada em 2006 pela Lei 
nº. 32/2006, de 26 de julho, que criou o Conselho Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida (CNPMA) para fiscalizar a prática e o desenvolvi-
mento das técnicas de reprodução assistida. Esperava-se que um membro da 
futura associação nacional de doentes fosse incluído neste Conselho. Nessa 
altura, a APFertilidade – a primeira e única organização em Portugal de infor-
mação e promoção dos direitos do doente com infertilidade, criada no final de 
2006 – ainda não existia, pelo que não podia ter sido convocada para integrar 
o CNPMA. No entanto, ainda hoje este órgão licenciador nacional não inclui 
nenhum representante daquela associação.

Conforme consta da sua página web, a APFertilidade foi criada na sequên-
cia de um movimento cívico protagonizado por pessoas com problemas de 
fertilidade e estabeleceu-se enquanto projeto fundamentalmente concebido 
para apoiar, informar e representar a comunidade infértil. Os representan-
tes da associação têm participado em campanhas de sensibilização, sessões de 
esclarecimento, estudos académicos, reportagens em jornais e programas de 
televisão, contribuindo assim para uma maior consciencialização acerca desta 
doença e obrigando o Estado a assumir as suas responsabilidades no sentido 
de garantir a igualdade de acesso a tratamentos para todas as mulheres e casais 
com problemas de fertilidade. Um dos seus principais objetivos é promover 
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a criação de uma rede geograficamente mais equilibrada de centros médicos 
públicos e privados para o tratamento da infertilidade, que sejam certificados 
e estejam obrigados a publicar periodicamente os resultados da sua atividade.

A APFertilidade encontra-se envolvida na produção e divulgação de 
conhecimento científico, bem como na promoção do debate público e espe-
cializado sobre a infertilidade através do patrocínio de encontros científicos e 
atividades de disseminação. No seu site, os visitantes podem encontrar artigos 
de imprensa, histórias de vida, resultados de pesquisas, conselhos sobre como 
lidar com um diagnóstico de infertilidade, bem como informações sobre o 
recurso à doação de gâmetas ou inclusive avaliações sobre o tratamento dispo-
nibilizado por determinados profissionais e centros de PMA. Essas informa-
ções são produzidas por grupos de leigos – os chamados “pacientes especia-
listas”. O site da associação funciona simultaneamente como um fórum para 
conhecer outras pessoas e discutir todo o tipo de questões jurídicas, científicas 
e médicas relacionadas com a infertilidade, conforme salientado pelas mulhe-
res entrevistadas.

A Internet tem sido utilizada por associações de doentes para reunir e dis-
seminar informações e até mesmo para coordenar campanhas de prevenção e 
consciencialização sobre determinadas temáticas. Por exemplo, a APFertili-
dade militou a partir da sua página na Internet – com repercussão nos media 
escritos – a fim de alcançar uma mudança de política governamental em ter-
mos de reconhecimento das dificuldades no acesso aos tratamentos de PMA 
com recurso a doação de gâmetas (como é o caso da inexistência até 2011 de 
um Banco Público de Gâmetas e a ausência de campanhas de informação e 
angariação de dadores).

A Association MAIA, por sua vez, foi criada em França em 2001. Como 
se pode ler na sua página na Internet, apresenta-se como uma associação que 
informa, ajuda e apoia os indivíduos ou casais inférteis com dificuldade em 
concretizar um projeto parental (seja através da PMA ou da adoção), defen-
dendo os seus interesses e representando-os junto das equipas médicas ou dos 
órgãos de decisão. Mobiliza e conduz uma reflexão sobre bioética e sociedade 
a fim de aumentar a consciencialização pública e trazer este problema de saúde 
pública para o centro das preocupações dos decisores políticos. Embora as 
primeiras leis da bioética em França datem de 1994, a associação afirma ter-se 
mobilizado, aquando das sucessivas revisões em 2004 e 2011, para dar res-
posta e apresentar uma outra perspetiva sobre as difíceis questões que surgiram 
na altura. A MAIA luta pela humanização dos cuidados e pela igualdade de 
acesso a tratamentos de fertilidade de qualidade e em condições de segurança. 
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Recolhe e divulga informações sobre as causas e os tratamentos da inferti-
lidade, inclusive através da participação em encontros científicos. Constitui 
assim uma comunidade de entreajuda entre pacientes solidários que enfren-
tam os mesmos problemas de saúde e que podem partilhar experiências.

Grupos de pessoas reúnem-se em ambos os fóruns da Internet dessas 
associações, especialmente dedicados à doação de gâmetas, a fim de divulgar 
informações, bem como trocar testemunhos sobre o recurso a ovócitos e/ou 
espermatozoides doados.

Comunidades virtuais de doentes como instrumento de responsabiliza-
ção individual

A utilização de recursos digitais, disponíveis na Internet, relacionados com 
a sua condição médica específica – nomeadamente através da participação em 
comunidades virtuais de doentes – permite às pessoas inférteis realizar uma 
série de atividades: compreender melhor a sua condição de saúde; lidar com 
situações negativas e dolorosas; reapropriar-se de e disseminar conhecimentos 
técnicos; tomar decisões informadas; partilhar experiências pessoais; encontrar 
apoio mútuo e alcançar uma maior autoconfiança.

Conforme destaca o trecho subsequente, os fóruns de discussão das asso-
ciações de doentes são muito valorizados enquanto fonte de informação e 
de apoio, mas também de conselhos práticos, principalmente porque, no seu 
quotidiano, os casais não têm contacto com outras pessoas a passar por trata-
mentos para a infertilidade.

Lily (FR): “No nosso dia-a-dia, não há pessoas inférteis a cada esquina (risos). 
Então, sim, é um apoio poder discutir com esses outros casais inférteis. (...) Quando 
vamos ao estrangeiro para uma doação de ovócitos, todos os conselhos para orga-
nizar as viagens, as relações com a clínica, todas as pequenas coisas muito práticas 
que gerimos sozinhos, porque não existe ninguém que nos explique como isso se 
passa. No limite, é nas associações de doentes que acabamos por ter informações e 
conselhos para de facto organizar isso tudo.”

Cada pessoa controla o seu próprio envolvimento num conjunto de prá-
ticas online: o internauta pode pesquisar sobre questões de saúde, publicar e 
ler mensagens, iniciar em tempo real debates em chats ou grupos de discussão 
e tornar-se produtor e/ou difusor de informações médicas (sobre síndromes, 
tratamentos, procedimentos e medicamentos). Quanto à natureza das intera-
ções e ao tipo de temas discutidos nesses fóruns, às vezes é apenas um pedido 



61

de conselho, apoio ou informação feito à associação de fertilidade ou a um 
dos membros do fórum; em outras ocasiões, discutem-se tópicos específicos; 
também há apelos a testemunhos pessoais por parte dos administradores do 
fórum e, com menor frequência, dos próprios membros.

Como demostram as citações abaixo, para além da recolha de informa-
ções, a revelação online de dúvidas e preocupações sobre a doação de gâmetas 
contribui para a construção, entre os participantes, de um espaço de conhe-
cimento experiencial partilhado e cumulativo, organizado por tópicos de 
discussão. Esta memória coletiva permite que os pacientes lidem com várias 
questões ao longo do processo, bem como com os receios inerentes, com base 
nas experiências individuais semelhantes de outras pessoas: como o dador é 
selecionado; como lidar com a figura do terceiro; como a parentalidade pode 
ser entendida de diversas formas. A revelação de outras pessoas experienciando 
não apenas a infertilidade, mas também tratamentos idênticos em circuns-
tâncias semelhantes ajuda estas mulheres a perceber que os seus sentimentos, 
reações e emoções não são atípicos ou incomuns (garantia e tranquilização por 
meio da normalização).

Presidente da APfertilidade: “Nós quisemos criá-lo [ao fórum] porque a procura 
sobre esta temática era cada vez maior e também para que os assuntos não se perdes-
sem no meio de tantos outros. Achámos que a criação deste fórum seria importante 
para as pessoas, principalmente para as pessoas a quem lhes é proposto, pela primeira 
vez, este processo, para que possam lá ir e verem aqui alguns testemunhos, pessoas 
que já são pais e que viveram todo esse processo da aceitação, da escolha do dador, 
de como é que isso se processa. Porque embora o médico possa explicar, não há nada 
como saber o que aconteceu ao outro. É diferente. Ali temos um caso de alguém que 
passou pelo mesmo que nós, que sentiu o mesmo que nós sentimos. E todo o processo 
torna-se muito mais simples por isso. O médico tem sempre uma perspetiva muito 
pragmática das coisas. O casal é muito mais emotivo e, portanto, todo este processo 
é extremamente importante para que de facto as pessoas tenham a oportunidade de 
trocar as suas ideias, expor as suas dúvidas, os seus receios acima de tudo. Quando 
estamos a falar de doação de gâmetas são essencialmente receios.”

Dani (PT): “Quando eu fui operada, tive logo a indicação que tinha que fazer 
Fertilização in vitro. Eu aí comecei logo a frequentar o Fórum e entrei logo para a 
Associação, tornei-me associada e depois li muito, informei-me sempre muito. Às 
vezes não resulta, mas naquele caso resultou porque eu senti que não estava sozi-
nha, havia muita gente a passar o que eu estava a passar.”
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No entanto, existem diferenças quanto ao que é expresso nesses fóruns da 
Internet: comparar médicos ou centros de PMA de acordo com as taxas de 
sucesso dos procedimentos técnicos é completamente distinto de comparti-
lhar histórias pessoais. Por meio de fóruns online, os casais inférteis têm acesso 
a informações biográficas de outras pessoas e também podem descrever as 
suas próprias narrativas biográficas: não apenas a perturbação que afetou o eu 
íntimo (a crise pessoal associada ao diagnóstico de infertilidade e aos vários 
ciclos fracassados), mas também a consequente reorganização das experiências 
individuais (a resiliência pela opção da doação de gâmetas). Consequente-
mente, o ato de ir à Internet para aceder a esses fóruns é simultaneamente 
perturbador e reconfortante. Permite acalmar os medos, mas também pode 
criar novas ansiedades sobre um assunto que não é apenas controverso na 
esfera pública, mas também desconfortável a um nível mais íntimo e pessoal.

Na verdade, essa comunicação mediada por computador (CMC) ocorre por 
meio da partilha de experiências pessoais sobre a carga emocional decorrente da 
sujeição aos procedimentos médicos (ansiedade, tristeza, perda, estresse, depres-
são), os efeitos secundários dos tratamentos (desconforto físico e sofrimento 
psicológico), as complicações clínicas (perda gestacional, gravidez múltipla) ou 
até mesmo as interações difíceis com os profissionais de saúde (insensibilidade, 
falta de diálogo). Consequentemente, conforme evidenciado abaixo, algumas 
das entrevistadas sentiram a necessidade de se retirarem das comunidades online, 
por reconhecerem que estavam a ficar obcecadas pelas experiências negativas de 
outras mulheres, situações com as quais era difícil de lidar.

Gabi (PT): “Eu estou inscrita na Associação de Fertilidade, na De Mãe para Mãe, 
todos esses fóruns. E são fóruns úteis, porque as pessoas vão falando e vão conversando. 
Se bem que eu, agora nesta fase, não estou a olhar para esses sites, porque eu sei que 
há pessoas que tiveram experiências negativas e às vezes, sem querer, a pessoa olhando 
para aquilo, influencia, a pessoa fica um bocadinho mais deprimida.”

Renée (FR): “É um lugar onde podemos falar sem tabus. (...) Nos fóruns. E também 
obter informação sobre tudo e as críticas. (...) Nós trocamos informações com outras 
mulheres na mesma situação. Não há muitos homens nesses fóruns. Eu não vou muito 
aos fóruns. Falar na Internet com pessoas que não conheço é um modo de comunica-
ção que não me satisfaz. Vou quando preciso de informações e dou quando me pedem. 
Eu dei o meu testemunho, quando eles pediram. (...) Mulheres com percursos como o 
meu, com uma dúzia de FIV falhadas e isso coloca-me a moral a zero, mesmo se isso 
me pudesse ajudar por saber que não sou a única. É duro. É muito difícil. Estamos 
todas mergulhadas na mesma angústia. Acho isso terrível.”
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Uma vez que a experiência vivida dos tratamentos de fertilidade se encon-
tra associada a sentimentos de incerteza, ambiguidade, impotência e frustra-
ção – devido à incapacidade de antecipar os resultados (Delaunay, 2017) – a 
procura de informação nestes fóruns temáticos – e em particular a busca de 
casos de sucesso e de informações de carácter prático – torna-se uma estraté-
gia de enfrentamento focada na emoção que é utilizada por essas mulheres 
para se reassegurarem e recuperarem a esperança e o sentimento de controlo. 
Nessas discussões online, que consistem em comunicação interpares, são dis-
cutidos tópicos dolorosos e delicados. Estes temas vão desde a necessidade 
de lidar com um diagnóstico de infertilidade e com a consequente crise na 
relação íntima do casal, até à ansiedade permanente quanto aos resultados 
dos tratamentos de PMA numa sucessão de tentativas fracassadas tendentes à 
obtenção de uma gravidez, o que muitas vezes conduz a estados de depressão 
e à sensação de perda de controlo (Delaunay, 2017). Estudos anteriores suge-
rem que os pacientes desejam que os médicos os vejam como pessoas de parte 
inteira, sem os reduzir à própria doença, e por isso criticam-nos quando aque-
les demostram insensibilidade e adotam uma atitude paternalista; tal acon-
tece mais frequentemente quando os protocolos terapêuticos padronizados 
são aplicados sem discussão prévia com os pacientes (Delaunay, 2017, 2018).

Comunidades de cuidados e de prática

A partilha de informações médicas e a busca de conselhos práticos estão 
associadas à necessidade de apoio comunitário e emocional. Nesses fóruns, que 
oferecem privacidade e anonimato, os participantes sentem-se mais seguros e 
confortáveis para revelar as suas experiências pessoais, expressar os seus sen-
timentos e preocupações e partilhar esperanças e expectativas sem as reservas 
ou medos associados às interações face-a-face (por exemplo, a possibilidade de 
serem alvo de estigmatização, humilhação ou incompreensão). No entanto, 
como se demonstra a seguir, alguns membros dos fóruns apenas observam 
essas trocas sem necessariamente contribuir ativamente: permanecem “invisí-
veis”, temporária ou permanentemente, apenas lendo as mensagens trocadas 
sem interagir ou deixar comentários próprios. Este comportamento é conhe-
cido como “estar à espreita” (“lurking” em inglês). Somente após experiências 
reconfortantes, como sejam tratamentos bem-sucedidos, e especialmente após 
o nascimento de um/a filho/a, essas mulheres regressam aos fóruns e publicam 
mensagens de esperança e consolo, narrando as suas próprias estórias.
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Dani (PT): “[O papel da Associação] É fundamental. Sabem que a Associação está 
sempre ali. O fórum tem inúmeras visitas diárias exatamente pelo facto de não ter 
que haver caras. As pessoas podem falar sem serem identificadas. Basta se registar 
com um nick, ninguém as identifica, portanto, e isso dá-lhes segurança, dá-lhes 
anonimato, conseguem debater muitas questões, porque há muita gente ali a dar 
uma resposta, quando muito não seja a própria Associação. Fora aquelas que recor-
rem por e-mail diretamente à Associação com questões, portanto nem sequer vão ao 
Fórum. Outras há que só lêem, não fazem mais nada a não ser ler e vão colhendo 
informação. Há pessoas que lêem, tiram a informação, entretanto passam-se meses 
e depois, numa fase já de conclusão, até vêm contar o historial “porque eu estive 
aqui, vi, fui sempre ver de longe, mas fiz tratamentos, engravidei e estou aqui para 
dar o meu testemunho”. Depois de ter um positivo, depois de ter a gravidez assu-
mida, é que conseguem dar a cara.”

Tita (PT): “A Internet acabou por ser um meio muito interessante para começar 
a falar com as primeiras pessoas. Por um lado, o fórum da Associação e depois 
entretanto nos fóruns na Internet e no Facebook, em alguns grupos, mais grupos 
secretos, onde as pessoas se sentem mais à vontade e com mais liberdade para falar 
com pessoas que percebem o que é que elas estão a passar, sem que haja olhares de 
terceiros envolvidos. E posso dizer que tem sido muito importante porque as pessoas 
sentem-se muito sozinhas nesta luta.”

As entrevistadas enfatizam a sua perceção da utilidade das informações 
sobre a infertilidade e das fontes de apoio na Internet. As pessoas envolvem-
-se nessas comunidades virtuais de doentes não apenas para auxiliar outrem 
em questões médicas, disseminando conhecimento técnico-científico e expe-
riencial, mas também para responder a necessidades emocionais por meio 
de expressões de pertença e solidariedade. Nesses fóruns de discussão online, 
participantes que anteriormente eram estranhos tendem a enviar mensagens 
que contêm tanto orientações informativas (conselhos) quanto expressões de 
incentivo (garantia), apoio (assistência) e simpatia (compreensão empática).

Nos grupos privados do Facebook e em fóruns online específicos no seio 
das associações de doentes, os relacionamentos próximos ancoram-se em preo-
cupações íntimas. As tecnologias de informação e comunicação fornecem os 
meios técnicos para que pessoas com profundas afinidades comuniquem entre 
si acerca de experiências pessoais e busquem esperança e segurança no meio 
da incerteza e da inquietude. Conforme expresso na citação abaixo, essa nave-
gação online por meio de trocas recíprocas de revelações privadas constitui 
um mecanismo de resiliência e envolve a construção de uma comunidade de 
apoio, reduzindo assim a sensação de isolamento.
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Bia (PT): “Para mim é um bocadinho terapêutico falar da situação e ver outras 
pessoas que têm o mesmo problema do que eu. É realmente terapêutico. Sabemos que 
não estamos sós no barco. E se alguma coisa correr mal, temos quem nos possa apoiar.”

O sentido de comunalidade gerado por essa participação – e caracteri-
zado pela descoberta de que outras pessoas enfrentam preocupações e desafios 
psicossociais semelhantes – contrasta com a resistência dos participantes em 
partilhar os detalhes dos tratamentos e procedimentos médicos com parentes 
distantes, amigos, colegas de trabalho ou vizinhos, que apenas podem ofe-
recer condescendência ou comentários insensíveis devido ao seu distancia-
mento face a essas complexas experiências vivenciadas. Além dessa falta de 
compreensão, a perceção de não se adequar à norma social – de ter um filho 
com gâmetas dos dois cônjuges – aliada aos receios e incertezas inerentes ao 
próprio tratamento de fertilidade (baixas taxas de sucesso, repetidas tentativas 
sem sucesso, ciclos de esperança e deceção) orientam assim as ações desses 
casais segundo uma lógica precaucionária e evasiva, para evitar ou reduzir a 
exposição pessoal.

Direito à privacidade versus visibilidade pública: uma dupla injunção 
moral

No entanto, de acordo com as minhas entrevistadas, a estranheza face ao 
desconhecido ou àquilo que é distante pode ser dissipada ao longo do tempo 
através do debate, à medida que os pacientes informam e confrontam outras 
pessoas com diferentes realidades sociais em relação à parentalidade, de modo 
a alcançar a aceitação pela sociedade em geral e mudar a opinião pública.

Tita (PT): “A estranheza, porque nós tendemos sempre a estranhar aquilo que não 
nos é familiar ou que não nos diz nada. (…) Se as pessoas forem confrontadas com 
estas realidades, acabam – acho eu – por aceitar. (…) Eu acho que é uma questão 
de tempo e é uma questão de debate, é uma questão destas questões serem debatidas 
abertamente e de não se esconder, que há muitas pessoas que querem ter filhos e 
não podem e que precisam de ajuda para engravidar e que há imensas formas de 
ser mãe e ser pai.”

Renée (FR): “Espero que se houver mais estudos, se for um assunto que se torne 
banal, que, se houver investigadores como você a trabalhar sobre isto, nós deixemos 
de ser olhados como seres estranhos. (...) É absolutamente vergonhoso o tratamento 
que nos é reservado em França, às mulheres estéreis. Espero que estudos como o 
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seu ajudem a mudar as coisas e que pouco a pouco se venha a saber. Não podemos 
tratar as pessoas assim. Passa a ser uma questão social.”

Há aqui uma dupla injunção moral, conforme se demostra de seguida: a 
exigência de engajamento cívico para que as mulheres revelem as suas histórias 
privadas em público, a fim de ajudar outras na mesma situação, é concomi-
tante – e às vezes sobrepõe-se – à exigência de sigilo que encontra um novo 
sentido no direito à reserva de informações a respeito de si próprio (Goffman, 
2010 [1971]), restringindo o seu acesso a terceiros. Por exemplo, a expectativa 
de que será mantido o controlo sobre os fatos biográficos acerca do indivíduo 
(como seja o recurso à doação de gâmetas para a conceção da criança) par-
tilhados com outros considerados distantes, pelo receio de estigmatização e 
discriminação social.

Dani (PT): “Eu não ando por aí a dizer que fiz um tratamento com doação de gâme-
tas. O que é facto é que fiz questão de o tornar público no site da Associação, tem lá essa 
informação. Inclusivamente no Facebook também tem. Portanto, as pessoas que leram 
sabem que eu vou fazer aquele tratamento e se precisarem de mim, que é aí o meu obje-
tivo, é de eu poder partilhar com elas aquilo que eu estou a passar e de alguma forma 
se eu puder ajudar, já acho que fiz uma grande justiça relativamente à infertilidade.”

Como irei explorar na próxima subseção, os participantes expõem publi-
camente o seu corpo e voz – revelando detalhes íntimos sobre si próprios – 
como parte de uma mobilização política para exigir os seus direitos enquanto 
pacientes. Trata-se de ações “políticas” num sentido mais amplo – enquanto 
atividades sociais e públicas destinadas a garantir justiça para todos – realiza-
das por leigos. Os atores participam da esfera pública nomeadamente através 
de associações de doentes, por meio da dramatização da condição de paciente, 
para exigir cuidados de saúde de qualidade, além de reconhecimento social. 
Nessa participação fundada na atividade associativa, a ação de legitimar uma 
determinada forma de família ou certas escolhas médicas serve simultanea-
mente para contestar uma determinada ordem social.

Por meio de um envolvimento associativo motivado pelo sentimento de 
dever cívico, as mulheres entrevistadas mobilizam os seus assuntos privados 
por os considerarem provas válidas para fundamentar as suas reivindicações 
por direitos de saúde e cidadania. A participação crítica em causas públicas 
baseia-se na proximidade e solidariedade criadas por relações pessoais e atra-
vessadas por circunstâncias de vida semelhantes: a descoberta de que se é infér-
til e de que se precisa de um dador terceiro para se tornar mãe ou pai. É assim 
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que exigências individuais muito pequenas e circunscritas podem ser transfor-
madas em coordenação entre nós e os outros para construir a comunalidade.

O objetivo principal do envolvimento associativo é equipar os indivíduos 
para melhor enfrentarem o seu estado de saúde e se relacionarem de forma mais 
satisfatória com as equipas médicas, mas também implica uma reflexão cole-
tiva sobre as condições necessárias para a mudança social e política. O fórum 
da Internet torna-se assim um instrumento de participação política. Neste 
contexto, o discurso dos pacientes tem uma dimensão emancipatória e rei-
vindicativa devido ao seu potencial crítico e – como demonstrarei – pode ser 
transformado numa voz política. A participação em fóruns de associações de 
doentes na Internet consiste não apenas em autorrevelação e divulgação, mas 
também em denúncia e crítica informada.

Uma base para o ativismo em saúde

A maioria das mulheres entrevistadas – principalmente as portuguesas 
como se pode comprovar nas passagens abaixo – relatou o seu ativismo em 
associações de doentes através da participação em sessões de informação e 
esclarecimento (dirigidas ao público em geral ou endereçadas a grupos par-
lamentares), campanhas de sensibilização (por exemplo, a Marcha pela Fer-
tilidade), programas de televisão, entrevistas em jornais e para estudos aca-
démicos, como mostram os trechos subsequentes. Pressionam para que os 
problemas relacionados com a infertilidade alcancem uma maior visibilidade 
pública, especialmente através dos media ou da academia (divulgação), a fim 
de promover os cuidados centrados no doente e influenciar as políticas públi-
cas de saúde (trabalho de politização).

Tita (PT): “Por uma questão de personalidade e por uma questão de postura 
cívica, eu vou aos eventos da Associação, eu participo, eu deixo-me fotografar, eu 
disponibilizo-me para entrevistas, para estudos.”

Bia (PT): “Um contributo para a causa é, por exemplo, a Associação pediu-me 
colaboração. Não me pediu a mim. Eu vi lá o apelo no site. Não me custa nada. 
Se ajudar alguém ou servir para divulgar um bocadinho mais (...) não me faz 
diferença nenhuma. Em tempos também colaborei com uma psicóloga, já não me 
lembro se era um projeto de pós-doutoramento ou de doutoramento. (...) Pronto, 
dei o meu testemunho. OK, tudo bem. Tento encarar o assunto como outra doença 
qualquer que desse um testemunho. (...) Podemos ajudar os outros a ter uma visão 
um bocadinho diferente do mundo deles.”
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Gabi (PT): “Eu ainda na altura contactei bastante revistas, jornais, televisão. Man-
dei e-mails para uma série de sítios, mas nunca ninguém me deu feed-back nenhum. 
Nada de nada. Pronto, fiquei triste, porque acho que é um assunto que devia ser mais 
falado. Eu disse que eu dava o meu testemunho em relação a esta situação, que eu 
gostava de falar sobre isto, porque eu tenho a certeza que há muitas mulheres que não 
se importavam de ser dadoras, mas que desconhecem que existe isto.”

No entanto, dadas as diferentes experiências, capacidades, motivações e 
recursos, nem todos os membros das associações de fertilidade são ativistas em 
saúde – muitos deles apenas tentam lidar melhor com sua própria doença. Ao 
tornarem as suas experiências visíveis e ao gerirem a tensão entre o público e 
o privado, essas mulheres contribuem para que a infertilidade se torne uma 
questão política e um domínio de políticas públicas: ajudam a despertar o 
interesse público e a obter o reconhecimento da sua condição, mas também 
lutam por melhor acesso aos cuidados ou contra métodos estandardizados de 
tratamento e situações de negligência médica.

Uma forma específica de ativismo emerge dos ambientes informais e 
voluntários desses fóruns de discussão online, nos quais os representantes da 
associação promovem ativamente iniciativas relacionadas com a infertilidade 
e voltadas para o mundo exterior. Percebendo a necessidade de formas renova-
das de ação política na área da saúde, as entrevistadas buscam consciencializar 
a população geral acerca das necessidades específicas de saúde emocional, psi-
cológica e física, bem como dos obstáculos que os casais inférteis enfrentam 
em ambos os países, tais como: diagnósticos tardios (dificuldades em obter 
um diagnóstico rápido e preciso da endometriose); insuficiente realização de 
exames de diagnóstico (para investigar problemas médicos específicos e evitar 
procedimentos desnecessários); protocolos padronizados (esquemas de trata-
mento não adaptados a cada situação específica ou não discutidos previamente 
com os pacientes); desentendimentos e falta de comunicação com a equipa 
médica (falta de apoio e consideração por parte de determinados médicos); 
informações escassas sobre as doenças e os tratamentos relacionados com a 
infertilidade; falta de campanhas de informação promovidas pelo Estado, 
inclusive a nível do recrutamento de dadores; longas listas de espera para doa-
ção de ovócitos no setor público; tratamentos descontinuados; falta de apoio 
psicológico; e ausência de cobertura por parte dos seguros de saúde para casos 
de infertilidade.

O envolvimento crítico das associações de doentes no que respeita ao uso e 
à provisão de técnicas de PMA vai para além das questões de equidade e justiça 
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social, concebendo-se a infertilidade como um grave problema de saúde pública. 
Prende-se com a conceção dos pacientes enquanto indivíduos (afirmando as suas 
especificidades e a complexa natureza biopsicossocial da sua condição infér-
til), além dos coletivos dos quais fazem parte (expressando preocupações mais 
gerais e abrangendo causas mais amplas). Podemos afirmar que a “política dos 
números” é acompanhada por uma “política de singularização” (Rabeharisoa 
et al., 2014), tal como acontece com o ativismo de pacientes relacionado com 
– e o engajamento crítico em – pesquisas terapêuticas e biomédicas acerca de 
doenças raras em Portugal e França.

Dani (PT): “Faço parte dos órgãos sociais da Associação, fui responsável pelo grupo 
de apoio do Porto onde nós reuníamos entre iguais, sou moderadora da Infertili-
dade e nunca tive problemas em expor a minha infertilidade e talvez por isso tenha 
conseguido lidar bem com isto. Ajudo inúmeras pessoas porque às vezes admiram-se 
do facto de eu ter a capacidade de cair e levantar-me logo. (…) O acréscimo que 
eu tive de responsabilidade perante a comunidade infértil também me fez ver as 
coisas de outra forma. E confesso que provavelmente o meu papel, quer dizer, o papel 
da Associação é determinante. Nós não podemos deixar de dar a cara. Eu falo por 
mim, eu não posso deixar de dar a cara quando eu estou a representar toda a gente. 
Portanto, tenho esse dever e esse compromisso para com as pessoas. (...) O papel ativo 
nesta luta pelos direitos, por dar a cara, é nossa.”

Este tipo de mobilização coletiva e de compromisso político leva a que por 
vezes os representantes das associações de doentes assumam o papel de porta-
-vozes de uma causa comum, como revela o excerto anterior, para legitimarem 
publicamente as razões pelas quais os casais inférteis recorrem à doação de 
gâmetas, trazendo assim para o espaço público um “motivo de preocupação” 
ou “matter of concern” (Latour, 2003). Por exemplo, os representantes da 
APFertilidade foram convidados para audiências com as sucessivas comissões 
parlamentares responsáveis pelas recentes mudanças na lei da PMA, relacio-
nadas com a gestação de substituição, o anonimato dos dadores, etc. Existem 
duas modalidades principais pelas quais as referidas associações de fertilidade 
se envolveram na formulação de políticas de saúde: por serem consideradas 
um interlocutor de outras partes interessadas no domínio da saúde (como 
sejam as autoridades governamentais) e por elaborarem recomendações que 
integram o ponto de vista dos interessados (utentes/pacientes).
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Discussão

O papel das associações de doentes no ativismo em saúde está a aumentar 
à medida que estas procuram influenciar a formulação de políticas públicas 
e melhorar a prestação de serviços de saúde. No entanto, a literatura cientí-
fica identificou um descompasso entre os discursos políticos que promovem 
a participação cidadã em saúde e as práticas participativas que foram sendo 
implementadas, de forma efetiva, nas últimas décadas nos sistemas e serviços 
de saúde, dado o ainda deficitário envolvimento dos cidadãos neste domínio 
(Serapioni & Matos, 2013). Um dos aspetos é o deficit de representatividade 
das associações de doentes em órgãos e mecanismos participativos, bem como 
a sua fraca influência nos processos de tomada de decisão (Ibidem).

As associações de doentes são atores coletivos emergentes na Europa e nas 
Américas, abrindo novos espaços de participação e deliberação no campo da 
saúde: desenvolvem formas inovadoras de intervenção; atuam como media-
dores entre participantes heterogéneos; promovem e organizam plataformas e 
coligações nacionais e transnacionais; e estão ativamente envolvidos em áreas 
outrora reservadas a especialistas e profissionais, como a investigação (Nunes 
et al., 2007). Embora esta tendência também se verifique em Portugal, as asso-
ciações de doentes – à semelhança da atividade associativa em geral no país – 
caracterizou-se historicamente por uma certa fragilidade. A maioria das asso-
ciações encontra-se nos primeiros estádios de desenvolvimento organizacional 
devido à sua recente constituição (após a restauração do regime democrático 
em 1974): possuem escassos recursos humanos, financeiros e organizacionais, 
a par da dependência do voluntariado que resulta de uma fraca profissionali-
zação. Essa situação dificulta o envolvimento efetivo e restringe a capacidade 
dessas associações de influenciar o desenvolvimento de políticas públicas de 
saúde (Nunes et al., 2007; Nunes et al., 2010).

Estas associações têm como objetivos comuns a defesa do direito à saúde, a 
garantia de cuidados de saúde adequados e – no caso particular das associações 
de fertilidade – a promoção da reconfiguração das práticas dos profissionais e 
instituições de saúde (Nunes et al., 2007). A própria criação dessas associações 
tem sido motivada pela perceção e/ou experiência da desadequação quer ao 
nível da prestação de cuidados de saúde (preconizando por isso uma maior 
humanização e criticando as longas listas de espera nos centros públicos de 
PMA), quer no que respeita à informação veiculada pelos profissionais (substi-
tuindo-se, portanto, a eles enquanto disseminadoras de informações) (Nunes 
et al., 2010).
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Em Portugal, as associações de doentes funcionam como espaços de parti-
cipação cidadã, graças à sua capacidade de coproduzir conhecimento e influen-
ciar a governação da saúde. Essas associações produzem conhecimento leigo, 
reapropriando-se reflexivamente do conhecimento especializado, embora 
também revelando os limites da pericialidade médica, contrapondo-a às expe-
riências incorporadas da doença pelos pacientes (Clamote, 2011). Conse-
quentemente, disseminam esse conhecimento leigo nas esferas institucionais 
nas quais as regulamentações de saúde são desenvolvidas.

Conforme demonstrado por Rabeharisoa e Callon (2002), em algumas 
áreas da medicina, as associações de doentes em França participam ativamente 
na luta contra a doença em questão e na conceção de serviços de saúde assim 
como da investigação científica. No entanto, as suas formas de envolvimento 
– seja para influenciar a pesquisa ou para participar mais diretamente na pro-
dução do conhecimento – diferem de acordo com o contexto institucional, a 
natureza da associação, o tipo de doença e o modo como esta evolui ao longo 
do tempo.

Acresce que o envolvimento dos pacientes e do público (Public and Patient 
Involvement – PPI, no original) constitui algo valioso enquanto prática social 
mais ampla, para além da investigação em saúde; é significativo e impactante 
em várias esferas da vida social, como a família, o trabalho, o estatuto finan-
ceiro, a saúde e bem-estar, assim como em agendas sociais mais amplas (Rey-
nolds & Beresford, 2020). O PPI na investigação pode ser visto tanto como 
uma extensão natural do engajamento cívico mais amplo dos participantes, 
quanto como um recurso importante para conferir sentido à doença nas suas 
vidas quotidianas, proporcionando espaços para a reconfiguração do eu e da 
identidade (Thompson et al., 2014)

O acesso dos pacientes inférteis à informação tem melhorado nos últimos 
anos. As principais fontes a nível informativo são agora a Internet (por meio 
de blogues, fóruns, motores de busca), os meios de comunicação de massa e as 
associações de doentes (Samorinha et al., 2015). A opinião de outros pacientes 
é um dos critérios utilizados pelos doentes inférteis na escolha dos centros de 
PMA, e pode ser encontrada em fóruns da Internet e através de discussões no 
seio da associação de doentes (Ibidem).

Os resultados do presente estudo são consistentes com os de pesquisas 
anteriores. A literatura científica existente sugere que existem várias razões 
pelas quais as pessoas que se submetem a tratamentos de fertilidade recor-
rem à Internet: para procurar informações relacionadas com a saúde e acon-
selhamento médico detalhado, bem como para encontrar uma importante 
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fonte de suporte emocional (Himmel et al, 2005; Kahlor & Mackert, 2009). 
Este aspeto é particularmente importante para aqueles que buscam cuidados 
reprodutivos transfronteiriços: a discussão online em fóruns da Internet dis-
ponibiliza informações sobre conhecimentos médicos e exames, sentimentos 
e experiências e despesas com viagens – sendo que estas categorias do fórum 
permitem mapear a tradicional distinção ao nível do senso comum entre aspe-
tos médicos, emocionais e financeiros dos tratamentos para a infertilidade 
(Van Hoof et al., 2013).

Estudos anteriores sublinharam os benefícios da Internet, nomeadamente o 
envolvimento em fóruns online, para aqueles que estão a passar por um trata-
mento de fertilidade: oferece anonimato, apoio emocional de “nicho”, norma-
lização, segurança e ajuda no enfrentamento da situação (Hinton et al, 2010); 
reduz a sensação de isolamento e a pressão sobre os relacionamentos, fornecendo 
informações e ajudando ao empoderamento (Malik & Coulson, 2008); quebra 
o silêncio e a solidão das pessoas através da conexão e da experiência partilhada 
(Toscano & Montgomery, 2009); e facilita a tomada de decisões e a comunica-
ção com os respetivos cônjuges e com os médicos, ajudando os pacientes a lidar 
com os problemas de fertilidade e a desenvolverem novas amizades ao percebe-
rem que não estão sozinhos (Kahlor & Mackert, 2009).

No entanto, além desse valioso papel, o uso da Internet – e especificamente 
os grupos de apoio online à infertilidade – também pode estar associado a 
consequências negativas para os usuários, como seja alienação, depressão e 
sobrecarga emocional. Pode reforçar a sensação de isolamento social, não só 
por fortalecer a convicção de que ninguém – nem mesmo a família e ami-
gos – poderá entender a menos que tenham passado pela mesma experiência 
(Hinton et al., 2010), mas também por encorajá-los a retirarem-se de intera-
ções difíceis no mundo real, como sejam conversas com amigos com crianças 
(Epstein et al., 2002). Além da alienação dos seus círculos sociais habituais, 
também pode levar os internautas a sentirem uma tristeza avassaladora ou 
uma angústia psicológica ao saber das experiências negativas de outras pessoas 
(Malik & Coulson, 2008).

Conforme demonstrado em outros estudos (Hardey, 2004), as informações 
veiculadas em salas de chat, grupos de discussão e em páginas da web são úteis 
aos pacientes, na medida em que as narrativas sobre estados físicos e psicológicos, 
sobre tratamentos e experiências vividas transcendem o próprio saber médico, 
cada vez mais especializado, fragmentado e modelado pela medicina baseada 
em evidências. As experiências pessoais e subjetivas da doença contrastam, por-
tanto, com o modelo biomédico positivista das evidências científicas, que se 
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caracteriza pela aplicação de métodos de investigação padronizados (inquéritos 
sistemáticos, ensaios clínicos randomizados). A principal vantagem dos fóruns 
de discussão, que combinam a prestação de informação e de apoio social, é 
facto de estes provirem da fonte mais adequada e eficaz, ou seja, daqueles que 
partilham os mesmos interesses, necessidades e experiências (Burrows et al., 
2000). No caso dos pacientes inférteis, os estudos revelam uma comunidade 
de apoio, embora as informações sobre procedimentos e outros conhecimen-
tos médicos também sejam fornecidas nessas trocas de interajuda; além disso, 
as mulheres relatam uma “abertura” ou “liberdade” para expressar certos sen-
timentos e falar sobre questões difíceis que vivenciaram e que não querem 
partilhar com o “mundo fértil” (Toscano & Montgomery, 2009). Por exem-
plo, os blogues de (in)fertilidade tecem um discurso híbrido, no qual os cor-
pos vividos das mulheres são reintroduzidos no que pode ser encarado como 
uma experiência clínica, ao situarem os procedimentos e tratamentos médicos 
num contexto pessoal; a linguagem desses blogues é, portanto, distanciada 
da retórica científica na terceira pessoa que é tradicionalmente utilizada para 
descrever essas experiências (Harrison, 2014).

A natureza essencialmente anónima da participação em fóruns na Internet 
– ou pelo menos a possibilidade de escapar tanto ao eu incorporado como às 
expetativas e normas da sociabilidade offline (Hardey, 2004) – serve para pro-
duzir uma rede social terapêutica dispersa, livre da fisicalidade e da localidade 
(Pleace et al., 2000). Além do anonimato e da conveniência e conforto da pró-
pria casa ou escritório de cada doente, os grupos de apoio online fornecem um 
ambiente propício ao desenvolvimento da comunicação hiperpessoal porque 
os participantes que ingressam e se envolvem em comunidades online assu-
mem uma identidade comum ao partilhar o mesmo problema; esta dimen-
são é reforçada pelas mensagens trocadas, dando origem a um sentimento de 
“comunalidade crítica” (Turner et al., 2001). O suporte social mediado pelo 
computador é ainda mais relevante e recompensador quando o apoio tradi-
cional por meio de interações face-a-face e relacionamentos pessoais próximos 
com outras pessoas significativas é percebido como sendo fraco (Ibidem).

A Internet permite reduzir os constrangimentos e os riscos de revelar expe-
riências desagradáveis ou comportamentos potencialmente estigmatizantes 
(Hardey, 2004). Os indivíduos avaliam os riscos de eventuais críticas ou con-
denações resultantes da revelação de informações pessoais, contrabalançando-
-as com os resultados benéficos – principalmente o apoio social e o sentimento 
de pertença à comunidade – decorrentes da informalidade das interações e do 
seu tom prestativo e amigável. O ambiente social geralmente respeitoso dos 
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fóruns da Internet e o significado simbólico de ter um local específico no qual 
se pode explorar questões delicadas permitem que os usuários alcancem um 
sentimento de dignidade e autoestima (Trnka, 2021).

Os utilizadores procuram beneficiar de um espaço não sujeito à intrusão, 
censura ou participação ativa de médicos e outros profissionais de saúde, a fim 
de formar o que Burrows et al. (2000) designam de “cuidados comunitários 
virtuais”, um híbrido entre a noção de “comunidade virtual” no ciberespaço e 
o conceito de “cuidados comunitários” em termos de política social. “Os cui-
dados de proximidade virtual representam uma afinidade eletiva entre impe-
rativos tecnológicos, sociais e culturais; constitui uma amálgama complexa do 
anónimo, do público, do solidário e do individualizado” (Burrows et al., 2000: 
103). Embora reforcem o sentimento de liberdade, independência e autonomia 
individual, também fomentam uma noção de solidariedade social; há, portanto, 
uma ambivalência inerente nas qualidades e efeitos desses cuidados.

Esse cuidado comunitário virtual é terapêutico em virtude de oferecer 
auxílio, apoio e aconselhamento às pessoas afetadas pelo mesmo problema 
de saúde. Como tal, afasta-se de uma forma de provisão de assistência social 
racionalmente administrada pelo Estado-Providência e fornecida por meio de 
sistemas paternalistas e burocraticamente organizados de acordo com neces-
sidades profissionalmente determinadas (Burrows et al., 2000: 103-105). Em 
suma, trata-se de um exemplo do surgimento de novas formas de apoio da 
base para o topo, de conexão social e de autoajuda, em vez de formas descen-
dentes e hierárquicas organizadas por profissionais de saúde. Contribui assim 
para um sentimento de comunidade ao criar uma atmosfera igualitária que 
promove a confiança.

Os grupos de discussão e autoajuda, organizados em torno de um deter-
minado tópico de saúde, podem ser considerados como comunidades de prá-
tica ou experiência em que ocorrem atividades conjuntas de aprendizagem, 
as quais resultam em conhecimento experiencial por meio da apropriação, 
articulação e tradução de diferentes fontes de conhecimento (inclusive as for-
malizadas como seja a informação médico-científica) em saber leigo (Akrich, 
2010). Novos grupos ativistas podem surgir no setor da saúde a partir desses 
grupos de discussão na Internet, formando conjuntamente comunidades epis-
témicas leigas (Ibidem).

O modo como as comunidades de conhecimento se formam na Inter-
net relaciona-se com a discussão crítica acerca das categorias tradicionais de 
“especialistas” e “leigos”, ou seja, da questão de os atores não profissionais 
médicos possuírem algumas formas de saber e conhecimento resultantes da 
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sua experiência vivida de uma determinada condição de saúde e também a 
questão da sua suposta “profissionalização” (Hughes & Duffy, 2018; Maguire 
& Britten, 2018; Martin, 2008; Thompson et al., 2012).

Além disso, muitos pacientes inférteis fazem uso estratégico da definição 
e linguagem da doença como forma de pressionar o Estado e alcançar os seus 
objetivos em termos de políticas sociais, ou seja, garantir o acesso a recursos 
públicos (Augusto, 2009) – como sejam tratamentos – à semelhança do que 
tem acontecido com outras doenças. Tal como no estudo de Patricia Radin 
sobre os grupos de apoio online a doentes com cancro de mama, podemos 
afirmar que “alguns encontram maneiras de quebrar o ‘monopólio da infor-
mação’ profissional e pressionar por melhorias na saúde” (2006: 521). Este 
“saber experiencial” partilhado (Hinton et al., 2010) ou “saber incorporado” e 
situado (Akrich, 2010; Harrison, 2014) torna-se então politizado.

Quando algumas das minhas entrevistadas falam sobre a necessidade de 
assumir a responsabilidade pelo reconhecimento da comunidade infértil, estão 
a mobilizar o que Thévenot (2014) designa de “gramática dos indivíduos num 
público liberal” (referindo-se a aspetos como autonomia, consentimento 
informado, escolha, responsabilidade individual, elaboração de projetos), de 
“gramática da comunalidade por meio da afinidade” (pela partilha de ligações 
e referências) e de “gramática das ordens plurais de grandeza” (ao ampliar 
os interesses pessoais em preocupações de caráter mais geral sobre um deter-
minado tipo de grandeza, a fim de relacioná-las com as conceções do bem 
comum). Mais especificamente, as ações políticas destas mulheres resultam da 
combinação de: 1) uma gramática liberal (ao participarem do público liberal 
optando pela PMA com recurso à doação de gâmetas; portanto, fazendo uma 
escolha livre, autónoma e individual entre as diversas opções publicamente 
disponíveis para a concretização de um projeto parental); 2) uma “gramática 
das afinidades pessoais face aos lugares comuns”, que congrega experiências 
e emoções partilhadas que unem as pessoas inférteis; 3) uma gramática de 
grandeza cívica (quando demonstram solidariedade e compromisso com uma 
ordem de grandeza cívica no domínio da saúde, engajando-se em causas cole-
tivas que beneficiam todas as pessoas inférteis, fundada numa conceção alar-
gada de justiça).

Conclusão

Este artigo demonstra como as comunidades virtuais de doentes ( CVdDs) 
associadas à infertilidade podem funcionar como uma importante fonte de 
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informações sobre saúde que auxilia os pacientes na tomada de decisões de 
forma autónoma, responsável e autoconfiante. A (re)apropriação reflexiva 
do conhecimento especializado traduz-se em saber leigo, permitindo que os 
pacientes não apenas cumpram o que é prescrito pelos médicos, mas também 
questionem protocolos terapêuticos padronizados ou escolham centros de 
PMA com base na comparação das respetivas taxas de sucesso e da qualidade 
do atendimento na perspetiva do utente-consumidor.

Simultaneamente, estas  CVdDs disponibilizam fóruns de discussão media-
dos por computador, nos quais os participantes partilham as suas próprias 
experiências de infertilidade, trocam informações médicas e – de forma volun-
tária e solidária – buscam e oferecem apoio. Os membros destas comunidades 
entreajudam-se com questões médicas e atendem igualmente às necessidades 
emocionais e de cariz prático.

As CVdDs também se tornaram numa plataforma para a organização da 
atividade política que ocorre tanto online quanto offline – atividade essa que 
visa a mudança das políticas públicas de saúde. A defesa do direito à saúde 
ocorre tanto por meio da exposição nos media, quanto através do envolvi-
mento em estudos académicos e da participação pública em campanhas de 
sensibilização. Por exemplo, os membros da associação participam pública e 
ativamente na luta contra a escassez de dadores de gâmetas e a carência de 
informações sobre doenças relacionadas com a infertilidade e as técnicas de 
PMA disponíveis – em particular sobre tratamentos de fertilidade com recurso 
a gâmetas doados.

No entanto, emergem importantes tensões e paradoxos do conflito entre 
o direito do doente à sua privacidade (a escolha de não divulgar a familiares 
distantes ou colegas de trabalho o recurso à PMA com doação de gâmetas) e 
a exigência de visibilidade pública via associações de doentes (o imperativo 
de representar a comunidade infértil e de se assumir como o seu porta-voz) – 
uma dupla injunção moral.

Limitações do estudo

Os resultados deste estudo devem ser interpretados com cautela e não 
podem ser generalizados. Uma fonte de viés poderá ser o facto de as mulhe-
res entrevistadas terem sido recrutadas através de fóruns online de associações 
de doentes com problemas de fertilidade, correspondendo a um certo perfil: 
eram todas da classe média, de meia-idade, num casamento ou união de facto 
heterossexual e utilizadoras da Internet. As dirigentes dessas associações de 
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doentes muitas vezes tendem a ser de um tipo específico: são na sua maioria 
instruídas, oriundas de círculos socioeconómicos mais favorecidos, com uma 
boa rede de contatos e fortes competências comunicacionais. Isto levanta a 
questão de quem (não) se encontra representado nessas organizações (e neste 
estudo) e se há literatura científica suficiente que possa fornecer perspetivas 
sobre este tópico.

Devemos, portanto, reconhecer que as narrativas analisadas caracterizam 
apenas uma fração da experiência feminina da infertilidade – aquela que está 
de acordo com certos valores e associada a determinados interesses, habilida-
des, atitudes e experiências particulares. Nem todas as estórias de infertilidade 
se tornam visíveis e compartilhadas por tecnologias mediadas por computa-
dor, porque nem todas as pessoas que tentam engravidar têm acesso à Internet, 
a educação, a conhecimentos de informática ou mesmo a capital financeiro 
para recorrer a tratamentos de fertilidade (Vide Harrison, 2014). A intersec-
cionalidade (ou seja, o modo como o género, a classe e a etnia se sobrepõem) 
afeta o grau de utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Acresce que considerar os fóruns de discussão como serviços de baixo 
limiar de exigência é algo questionável, uma vez que este tipo de interação – 
através da escrita e da publicação online – pode implicar que os participantes 
se submetam a expectativas normativas e a requisitos de participação legítima 
(Vide Stommel e Koole, 2010), com os moderadores dos fóruns a condicionar 
tanto o conteúdo quanto o estilo do discurso apresentado.

Além disso, não é possível concluir a partir dos dados recolhidos que os 
porta-vozes desses pacientes possuem motivações claras e singulares (ajudar 
os outros e promover uma maior visibilidade e aceitação junto da sociedade); 
ao invés, tendem a ser impulsionados por motivos ambíguos e multifaceta-
dos. Ambos os tópicos (representatividade e objetivos) – que este estudo não 
abordou devido ao seu escopo específico – poderiam beneficiar com novas 
pesquisas.
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