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O QUE FAZ DA CEMEARE UMA 
REFERÊNCIA NO APOIO A CASAIS COM 
ALTERAÇÕES DE FERTILIDADE?
A CEMEARE iniciou a sua atividade 
em 1999. Tem mais de 20 anos ao 
serviço dos utentes. Dispõe de todas 
as técnicas de procriação medicamente 
assistida (PMA) para responder aos 
diferentes problemas dos utentes, 
beneficiando também de uma equipa 
multidisciplinar com uma larga 
experiência nesta área de atividade.

A CEMEARE TEM SIDO PIONEIRA EM 
DIFERENTES TÉCNICAS DE MEDICINA 
DA REPRODUÇÃO EM PORTUGAL. COMO 
SE TRADUZ ESSE PIONEIRISMO?
A CEMEARE introduziu em Portugal 
as técnicas de maturação ovocitária 
in vitro, bem como de preservação da 
fertilidade feminina através da colheita 
de ovócitos em mulheres com doença 
oncológica e sua criopreservação 
para utilização futura. Claro que, 
para além destas técnicas em que 
fomos pioneiros em Portugal, a sua 
equipa mantém-se sempre a par das 
inovações da PMA, tanto laboratoriais 
como clínicas, para dar o melhor 
resultado possível ao utente.

A INDIVIDUALIZAÇÃO DO TRATAMENTO 
TEM SIDO UMA APOSTA DA CEMEARE?
A Medicina personalizada sempre 
foi fulcral para a CEMEARE. 
Acreditamos que a individualização do 
tratamento do casal, após diagnóstico 
adequado de cada caso clínico, antes 
de propor uma técnica de PMA, 
é fundamental para alcançar os 
melhores resultados. Deste modo, 
toda a equipa trabalha no sentido 
de conhecer os seus utentes e o seu 

caso clínico detalhadamente e estuda 
todas as possíveis abordagens de 
tratamento para cada caso particular. 
Nesta área tão sensível, talvez mais do 
que em qualquer outra, cada utente 
deve ser tratado de forma única.

A CEMEARE ORGULHA-SE TAMBÉM 
DE SER UM LABORATÓRIO DE 
EXCELÊNCIA. EM QUE MEDIDA?
Contamos com um laboratório 
de excelência dirigido pelo Prof. 
Carlos Plancha, que tem uma 
responsabilidade acrescida a nível 
internacional, fazendo parte da 
Comissão de Certificação dos 
Embriologistas, a nível Europeu. A 
equipa que Carlos Plancha dirige é 
composta por embriologistas que 
realizam ativamente pesquisas e 
atualizações das técnicas de PMA, 
através de artigos científicos, 
participação em congressos e reuniões. 
Deste modo, o laboratório orgulha-se 
de dar aos utentes um tratamento 
com base científica e com grande 
conhecimento das técnicas aplicadas. 
São também avaliados os resultados 

de forma regular de modo a garantir 
a excelência que pretendemos.

DE QUE FORMA É QUE A CEMEARE 
GARANTE UMA ATUAÇÃO 
MULTIDISCIPLINAR? 
A CEMEARE também se orgulha da 
equipa multidisciplinar que colabora 
connosco, nomeadamente, os diretores 
dos Centros de PMA públicos, em 
particular o Prof. Calhaz Jorge, 
diretor do Centro de PMA do Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte/
Hospital de Santa Maria, e próximo 
presidente da Sociedade Europeia de 

Embriologia e Reprodução Humana. 
Na verdade, todos os colaboradores 
da clínica são indispensáveis para os 
bons resultados e para a satisfação 
dos clientes. Nenhuma das secções da 
CEMEARE trabalha de forma individual, 
todo o trabalho é interligado entre as 
mesmas: desde a receção, enfermagem, 
Psicologia, laboratório de Embriologia, 
Andrologia, Urologia e Ginecologia, 
todos são fundamentais. Por isso a 
CEMEARE tem também apostado na 
formação de todos os intervenientes para 
promover o melhor tratamento possível 
ao utente e o bem-estar de toda a equipa. 
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«A Medicina personalizada sempre 
foi fulcral para a CEMEARE»

O PIONEIRISMO NA ÁREA DA MEDICINA DA REPRODUÇÃO, EM PORTUGAL, A APOSTA NUMA ABORDAGEM INDIVIDUALIZADA, A 
EXCELÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA E A MULTIDISCIPLINARIDADE DA SUA EQUIPA LEVARAM A CEMEARE – CENTRO MÉDICO DE 

ASSISTÊNCIA À REPRODUÇÃO A AFIRMAR-SE COMO UMA REFERÊNCIA NACIONAL NO APOIO A CASAIS COM ALTERAÇÕES DE 
FERTILIDADE, EXPLICAM, EM ENTREVISTA, MARIA JOSÉ CARVALHO E CARLOS PLANCHA, DA DIREÇÃO DA CEMEARE.


