ESPECIAL

Fertilidade

CEMEARE hoje,
para mais tarde criar
Pioneira na técnica de Maturação Ovocitária in Vitro em Portugal, a Cemeare
foi um dos primeiros centros de Medicina de Reprodução do País a efetuar
a criopreservação de ovócitos em casos de doença oncológica. O espírito
inovador, presente desde a sua fundação, continua a ser uma prioridade

A CEME ARE – Centro Médico
de Assistência à Reprodução,
é uma referência em Lisboa no
apoio a casais com alterações de
fertilidade. Existe desde 1999,
tendo partido da iniciativa de
profissionais com reconhecida
experiência nesta atividade.
A CEMEARE foi pioneira na
técnica de Maturação Ovocitária
in Vitro (IVM) em termos
nacionais, sendo que também
foi um dos primeiros centros
de Medicina de Reprodução do
País a efetuar a criopreservação
de ovócitos em situações
de doença oncológica.
O espírito inovador que tem
norteado a CEMEARE desde
a sua fundação continua a ser
uma prioridade. É, por isso, uma
clínica que abrange um vasto
leque de serviços de Medicina
da Reprodução, e que conta com
uma equipa de destacados especialistas, muitos deles também
reconhecidos pelo seu papel nas
unidades de Medicina da Reprodução de hospitais públicos.
ATENDIMENTO PERSONALIZADO
Um dos objetivos da CEMEARE é
manter um atendimento personalizado, uma individualização dos
diagnósticos e dos casos clínicos,

mantendo-se neste nicho com
elevada qualidade na relação e no
tratamento dos casais.
Para além de todas as técnicas
utilizadas na área da Medicina
da Reprodução, dispõe ainda
de valências de aconselhamento
genético, estudo das trombofilias
e acompanhamento dos casais
sero-discordantes. Uma outra
vertente da sua estratégia vai
continuar a ser “a evolução para
novas tecnologias”. Maria José
Carvalho, diretora clínica e
sócia-fundadora da CEMEARE,
coloca em maior evidência o
Diagnóstico Genético Préimplantação (PGD) e para
garantir essa mesma resposta
foram recentemente criadas
condições estruturais que
permitem implementar
tecnologias mais avançadas
para assim solucionar de
uma forma mais eficiente
o tratamento dos casais.
No âmbito da nova legislação
em Portugal sobre a PMA,
“a CEMEARE encontra-se
preparada para fazer face às
solicitações decorrentes da
nova legislação sobre PMA
recentemente aprovada na
Assembleia da República”
disse Maria José Carvalho.

Clínica de Medicina da Reprodução
dedicada aos casais com alterações
de fertilidade
Técnicas de Diagnóstico:

Monitorização da Ovulação
Espermograma
l Histeroscopia
l Biópsia Testicular
l
l

Meios de Tratamento:

Estimulação da Ovulação
Inseminação Intrauterina
l Fertilização In Vitro (FIV)
l Microinjeção de Gâmetas (ICSI)
l Criopreservação de Gâmetas e Embriões
l Maturação In Vitro de Oócitos (IVM)
l Diagnóstico Genético Pré-Implantação (DGPI)
l Doação de Gâmetas (oócitos ou espermatozoides)
l
l
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