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A literatura tem demonstrado que a infertilidade e a realização das técnicas de reprodução 

assistida (TRA) são estressores para os homens. Além disso, a grande incidência de gestações 

múltiplas nesse contexto mostra-se como um fator importante a ser considerado. Nota-se, 

porém, uma escassez de estudos que enfatizem a perspectiva masculina acerca dessas 

experiências. Este estudo investigou os sentimentos relacionados à gravidez múltipla no 

contexto do tratamento de reprodução assistida, segundo o relato de cinco homens que se 

submeteram a diferentes TRA e obtiveram sucesso. Os participantes responderam a 

entrevistas semiestruturadas realizadas durante o terceiro trimestre de gestação de suas 

esposas. Os dados foram submetidos a uma análise de conteúdo qualitativa, e deles surgiram 

três categorias: (a) os sentimentos diante da descoberta da gravidez múltipla (b) a 

preocupação quanto à saúde do bebê e da esposa e (c) preocupações quanto aos cuidados 

após o nascimento. Percebeu-se que a descoberta da gravidez múltipla exerceu grande 

impacto sobre esses homens, mostrando-se relacionada a sentimentos de falta de controle. 

Diante disso, estes pais tenderam a perceber a gestação como diferente de uma natural, por ser 

mais planejada, devido ao número de bebês, e aos consequentes cuidados diferenciados que 

uma gravidez múltipla exige. Diversos sentimentos marcaram a expectativa pelo nascimento 

dos bebês. Houve participantes que relataram uma grande preocupação em não criar muitas 

expectativas, dizendo estarem preparados para qualquer eventualidade, sendo este um período 

marcado por uma grande ansiedade, e também temor pela vida dos filhos. Estes homens 

também demonstraram uma grande preocupação com a saúde de suas esposas durante a 

gravidez, e principalmente em relação ao parto. Houve também pais que relataram certo temor 

quanto ao nascimento prematuro dos bebês. Além disso, estes homens demonstraram 

apreensão quanto ao período após o nascimento dos bebês, com preocupações tanto 

financeiras quanto de espaço, e também em relação aos cuidadores das crianças, relatando por 

vezes que eles e suas esposas não darão conta de cuidar dos bebês sem ajuda.  Notou-se, no 

entanto, que pareceu ser mais fácil, para estes homens, falar sobre os sentimentos de suas 

esposas do que sobre os seus próprios, relatando preocuparem-se mais com elas do que 

consigo mesmos. Além disso, percebeu-se que os participantes tenderam a demonstrar uma 

grande preocupação em proteger suas esposas neste momento. A realização do tratamento de 

reprodução assistida e a descoberta da gravidez múltipla mostram-se desafios a serem 

superados por esses homens, que no entanto buscam encontrar formas de manter as 

esperanças quanto à saúde e aos cuidados tanto de seus bebês quanto de suas esposas, além de 

protege-las, enquanto tentam vencer suas próprias dificuldades. (Apoio: CNPq, FAPERGS) 


