Infertilidade
Estima-se que em cerca de 10 a 15% dos casais em
Portugal ocorra uma situação de Infertilidade. Numa
altura em que, após anos de vazio legal, foi aprovada
e regulamentada a Lei da Procriação Medicamente
Assistida, parece relevante que sejam abordados
os diferentes aspectos associados a esta área

a

Infertilidade, deﬁnida como
a ausência de gravidez após
um ano de relações sexuais
regulares não protegidas (OMS), é um
problema clínico multifactorial, com
inúmeras causas possíveis. É por esta
razão que o diagnóstico e a abordagem
terapêutica aplicada exigem a colaboração entre especialistas de diversas
áreas. Torna-se necessária uma equipa
multidisciplinar que vai ser responsável pelos diferentes passos associados
a um tratamento em Reprodução Assistida. Neste grupo de pessoas podemos encontrar a componente clínica,
onde estão incluídos os médicos ginecologistas, andrologistas, endocrinologistas, psicólogos, anestesistas e enfermeiros, e a componente laboratorial,
responsável pela manipulação directa
dos gâmetas e embriões.
A CEMEARE (Cento Médico de Assistência à Reprodução) disponibiliza diversas formas de tratamento da Infertilidade, desde as técnica mais simples
como a Monitorização da Ovulação, a
Inseminação Intra-Uterina (IIU), até
outras técnicas com tratamento laboratorial mais especíﬁco como a Fertilização In Vitro (FIV), a Microinjecção
de Gâmetas (ICSI), a Biópsia Testicular
(TESE) e ainda outras mais complexas
como seja o Diagnóstico Genético PréImplantatório (PGD) que ﬁca reservado a casais em que haja um risco elevado de transmissão de uma doença
grave de pais para ﬁlhos.
Recentemente a CEMEARE foi pioneira na aplicação de uma técnica

de vanguarda reservada para casos
especiais de casais em que a mulher
não pode ser submetida ao processo
de estimulação hormonal controlada.
Esta técnica designa-se Maturação In
Vitro (IVM) de oocitos e permite a realização de um tratamento sem recurso à terapêutica hormonal da mulher.
Em Junho de 2007, nasceu o primeiro bebé português resultado de uma
IVM, técnica levada a cabo pela equipa
da CEMEARE liderada pela Dr.ª Maria
José Carvalho (Responsável Clínica) e
pelo Prof. Dr. Carlos Plancha (Responsável Laboratorial).

Perspectivas e Futuro
A clínica CEMEARE tem como principal objectivo continuar a satisfazer
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os casais que nos procuram com um
atendimento de qualidade. Para tal,
aposta na formação contínua dos seus
técnicos, que permita que estejamos
atentos à evolução dos protocolos
utilizados e à introdução de novas
técnicas de Reprodução Medicamente
Assistida. Procuramos responder de
forma adequada à situação individual
de cada casal que nos procura.

CEMEARE
Horário:
Aberto todos os dias úteis
das 09:00H às 19.00H
Moradas:
Av. Forças Armadas, n.º 2A – 1ºB, 1600-082 LISBOA
Contactos:
Tel.: 217 801 072
Fax: 217 801 073
Telm.: 967 166 602
E-mail: geral@cemeare.pt
Para mais informações
consulte o endereço
web: www.cemeare.pt
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