
Após cinco dias internado, 
morreu na quarta-feira, dia 7, 
o jovem de 27 anos que sofreu 
um acidente na última sexta, 
no Distrito Industrial, em 
Santa Cruz do Sul. Izequiel 
de Oliveira da Silva, que era 
morador de Vera Cruz, con-
duzia a moto quando perdeu 
o controle e colidiu em blocos 
de concreto localizados no 
meio da rodovia para contro-
le do tráfego.

Socorrido pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Izequiel 
foi encaminhado ao Hospi-
tal Santa Cruz. Contudo, no 
mesmo dia do acidente, foi 

transferido em estado grave 
ao Hospital de Caridade e 
Beneficência de Cachoeira 
do Sul, referência em neuro-
logia. Lá, esteve internado na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), em estado gravíssimo. 
Acabou não resistindo e fa-
leceu.

Conforme a Funerária Ca-
minho da Paz, os atos fúne-
bres iniciaram na noite de 
ontem, junto à Capela Muni-
cipal do bairro Arco-Íris, em 
Vera Cruz. O sepultamento 
será nesta sexta-feira, dia 9, 
em horário a ser definido. 
O enterro será no Cemitério 
Municipal de Vera Cruz. 

As novas configurações fa-
miliares estão ganhando cada 
vez mais espaço. E a cada ano, 
cresce de maneira significativa o 
número de famílias que se cons-
troem com o auxílio da medicina 
reprodutiva.

A ovodoação, que é a doação 
de óvulos, é uma alternativa que 
também tem crescido muito no 
mundo inteiro. E neste cenário, 
nossa maior experiência diz 
respeito à ovodoação compar-
tilhada, na qual os casais em 
procedimento de 
fertilização assisti-
da, visando a gra-
videz, se propõem 
a compartilhar de 
forma anônima e 
voluntária, tanto o 
material biológico 
(óvulos) quanto 
os custos do trata-
mento. 

Essa modalida-
de fundamenta-se 
na premissa de ajuda recíproca 
entre casais que estão viven-
ciando tanto o desejo de filhos 
quanto a dificuldade para tê-los, 
o que na maioria das vezes 
produz sentimentos de empatia 
recíproca.  

Com a relação mãe-bebê du-
rante a gestação cada vez mais 
valorizada para a ligação com o 
futuro filho, assim como a visão 
de que os vínculos afetivos são 
os fatores determinantes na 

filiação, muitas doadoras afir-
mam compreender o sofrimento 
das mulheres que necessitam de 
óvulos para terem a oportunida-
de de serem mães.

É claro que, tanto a doadora 
quanto o casal receptor preci-
sam ter um espaço de reflexão 
sobre as implicações emocionais 
pertinentes à decisão de doar 
ou de receber óvulos. E neste 
ponto, o espaço para falar sobre 
as emoções envolvidas é de 
extrema importância, uma vez 

que um casal que 
chega para uma 
doação de game-
tas, geralmente, 
já percorreu um 
longo caminho na 
espera de um filho 
biológico.

Mas ao refazer 
seu projeto e su-
perar o luto de-
corrente do desejo 
de gerar um filho 

portador de suas características, 
o casal estará preparado para 
encarar de maneira totalmente 
aberta as outras possibilidades 
de formação familiar e vislum-
brar na recepção do gameta de 
um doador a possibilidade de 
realizar o sonho de serem pais. 

A ovodoação como alternativa 
para realizar o sonho dos 

futuros pais

Débora Farinati
Psicóloga 

“
Essa modalidade 
fundamenta-se na 
premissa de ajuda 
recíproca entre 
casais que estão 
vivenciando tanto 
o desejo de filhos 
quanto a dificuldade 
para tê-los.”
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