
Desde 1999 a dar um novo alento a quem enfrenta problemas de inferti-
lidade, a clínica CEMEARE aposta na investigação de novos tratamentos
que possam aportar soluções eficazes, tendo introduzido em Portugal a
técnica da maturação ovocitária in vitro (IVM)
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Já
foram cerca de mil as crian-

ças que nasceram fruto da

experiência e empenho da

clínica CEMEARE. Este é um nú-
mero que, certamente, não deixa

indiferente quem anseia realizar o so-

nho de ter um filho. Com mais de 20

anos de experiência em diagnóstico e

tratamento na área da infertilidade, a

CEMEARE nasce com o propósito de

suprir a lacuna verificada nesta área,

tal como explica Maria José Carvalho,
médica especialista em Ginecologia
e Obstetrícia e diretora deste centro:

"Trabalhava na Maternidade Alfredo
da Costa. Recordo-me que havia um
número muito elevado de casais que
não conseguia aceder a uma primeira
consulta e que tinha de ir para o es-

trangeiro procurar respostas, porque o

tempo nestes processos é determinan-
te Foi com a missão de ajudar essas

pessoas a obter gravidezes saudáveis,

através de métodos eficazes e adequa-
dos à sua situação concreta A possibi-
lidade de trabalhar em parceria com o

Professor Carlos Plancha investigador
na Área de Embriologia e Medicina
de Reprodução Humana e a expecta-

tiva de podermos introduzir técnicas

inovadoras, foi determinante na mi-
nha decisão e assim nasce o centro
CEMEARE'

O diagnóstico clínico de

uma infertilidade é necessa-

riamente efetuado pelos mé-

dicos, e confirmado através

de exames e análises. Mas
em que momento é que,
efetivamente, se pode de-

terminar que se deve recor-

rer a ajuda especializada?
"A Organização Mundial
de Saúde refere claramente

a presença de uma situação
de infertilidade após um
ano a tentar engravidar,
com relações sexuais regu-
lares, sem sucesso", esclare-

ce Maria José Carvalho.
As diferentes patologias que cau-
sam infertilidade ou dificuldade
em engravidar podem estar re-

lacionadas com fatores mascu-
linos, femininos, mistos ou se-
rem inconclusivas. No entanto,
a especialista alerta para outros

aspetos que podem ser deter-
minantes: "O avançar da idade
é essencial, pois a partir dos 35
anos a qualidade dos ovócitos di-
minui. A obesidade, o sedentaris-

mo, o tabagismo e os abusos de
álcool e drogas, podem também
contribuir negativamente e criar
situações de subfertilidade".

TÉCNICAS PIONEIRAS
Dotada de uma equipa de

referência, experiente e mul-

tidisciplinar, a clínica .está

munida com as técnicas
mais avançadas de Procria-

ção Medicamente Assistida,

que se adaptam a cada situ-

ação e historial concreto, de

modo a responder e com-
bater de forma eficiente as

situações de infertilidade.
A fertilização in vitro, a mí-

croinjeção e a inseminação
intra-uterina são as tera-

pêuticas mais comuns. Mas

as opções não se esgotam

aqui. São ainda realizadas as téc-
nicas de maturação ovocitária in
vitro, transferência de embriões

congelados, cultura embrioná-
ria prolongada, eclosão assistida,

criopreservação de ovócitos atra-
vés da vitrificação.
"Introduzimos a maturação in vitro
no âmbito nacional. Esta terapêu-
tica permite colher os óvulos mais

cedo, para serem amadurecidos em
laboratório, e só depois fertilizados.

Além de evitar quadros de hiperesti-
mulação nos casos de síndrome dos

ovários poliquísticos, que sobrecar-

regam a mulher, permitiu-nos avan-

çar para a preservação da fertilidade
nos casos de doença oncológica, o

que torna a técnica não só inovado-

ra, como imensamente gratificante",
valoriza a especialista. "Em 2008 efe-

tuamos a primeira criopreservação
de Zigotos, em mulher com doença

oncológica sem recurso a qualquer
terapêutica hormonal gonadotrófi-
ca. Dez anos depois nasceu um bebé

saudável resultante deste tratamen-
to", lembra Carlos Plancha.

A investigação e procura de re-
sultados inovadores faz parte da
CEMEARE desde a sua fundação,
tendo sempre projetos de inves-

tigação em curso e parcerias de

apoio e partilha de conhecimen-
tos. "É de destacar a colaboração

regular que fazemos com o Institu-
to Superior Técnico e com a De-
xeus, clínica em Barcelona, sendo

exemplo disso o teste genético pré-
implantação, que permite analisar

geneticamente o embrião fora do

corpo", sublinha Carlos Plancha.

— éê
"EM 2008 EFETUAMQS

A PRIMEIRA CRÍOPRE-

SERVAÇÃO DE ZIGOTOS,

EM MULHER COM DOENÇA
ONCOLÓGICA SEM RECUR-

SO A QUALQUER TERAPÊU-

TICA HORMONAL GONA-

DOTRÓFICA. DEZANOS

DEPOIS NASCEU UM BEBÉ

SAUDÁVEL RESULTANTE

DESTE TRATAMENTO"



CONFIANÇA E DIAGNÓSTICO

DE PRECISÃO
A escolha da terapêutica mais indica-
da é sempre orientada pelo médi-

co, mas decidida em conjunto com
o casal. Este método resulta da

atuação totalmente personalizada,

que segue um diagnóstico diferen-
ciado. "Estabelecemos relações de

confiança com os casais que nos

procuram e fazemos questão de

informá-los em todos os passos do

procedimento", clarificam os dois

médicos, destacando ainda o facto
de haver uma preocupação de anu-
lar os potenciais riscos inerentes aos

tratamentos. "Queremos uma clíni-
ca livre de patologia para a mulher",
refere Maria José Carvalho.

Os entrevistados esclarecem que,
de forma geral, se conseguem bons
resultados em duas ou três tenta-
tivas: "Há quem engravide à pri-
meira e quem demore mais, mas
também varia conforme a reali-
dade biológica e a disponibilidade
psicológica e profissional do ca-
sal". Em jeito de conclusão, Maria
José Carvalho deixa um alerta: "É

importante que não se protele esta

situação uma vez detectada, por-
que o tempo pesa muito no suces-

so dos resultados".


