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"A CEMEARE é um núcleo 
de referência em Medicina 

da Reprodução"
Pioneira na concretização de diferentes técnicas na área da Medicina da Reprodução, 

em Portugal, a CEMEARE tem no seu laboratório de Embriologia «o elemento central da 
excelência dos cuidados oferecidos» pela sua equipa multidisciplinar de topo, salienta, em 

entrevista, Pedro Sá e Melo, chefe de Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da CEMEARE

O que faz da CEMEARE uma referência no apoio 
a casais com alterações de fertilidade?
A CEMEARE – Centro Médico de Assistência à Reprodução 
iniciou a sua atividade em 1999, em Lisboa, pela 
vontade de um grupo de médicos com experiência 
qualificada em Medicina da Reprodução, com a intenção 

de ajudar as mulheres e os casais com dificuldade 
em concretizar o desejo de terem um filho.
A perceção da qualidade do trabalho realizado pela 
CEMEARE fez com que outros colegas com diferenciação e 
responsabilidade nesta área se juntassem a nós, concretizando 
um núcleo de referência em Medicina da Reprodução.

A CEMEARE tem sido pioneira em diferentes técnicas 
de Medicina de Reprodução em Portugal. Com mais 
de duas décadas de vida, a CEMEARE continua a 
fazer questão de se manter na senda do pioneirismo 
e da inovação, nesta área? Em que medida?
Na senda dessa ajuda às mulheres com problemas de fertilidade, 
a CEMEARE foi pioneira na concretização de algumas técnicas, 
como a IVM – maturação in vitro de ovócitos ou a preservação da 
fertilidade, que permite apoiar mulheres com doença oncológica 
ou outras, conservando os seus ovócitos, antes de eventualmente 
serem prejudicados pelos tratamentos oncológicos, permitindo-
lhes a possibilidade de mais tarde, terem o filho desejado.
Nas sociedades desenvolvidas, como em Portugal, as mulheres 
decidem ter filhos mais tarde o que pode comprometer 
esse desejo. Assim a doação de ovócitos será a alternativa 
possível, de que a CEMEARE dispõe com êxito, assim como 
a doação de espermatozóides, para ajudar as mulheres 
ou os casais na concretização do projeto de um filho.

Afirmar-se como um laboratório de excelência é 
um dos fatores distintivos da CEMEARE?
O laboratório de Embriologia da CEMEARE é o elemento central 
da excelência dos cuidados oferecidos na nossa atividade. 
Congrega um grupo de embriologistas com alta experiência 
em Biologia da Reprodução e é dirigido por um médico que 
granjeou reputação nacional e internacional de excelência, 
pela evidência dos trabalhos publicados ou apresentados.
De facto, a área da Embriologia, nos Centros de Reprodução 
Assistida, é provavelmente aquela que mais contribui para 
um sucesso qualificado, como acontece na CEMEARE. A 
seleção de ovócitos e espermatozóides apropriados, a 
fertilização convencional ou com microinjecção (ICSI), as 
técnicas de colheita de células do embrião com auxílio 
de laser, para diagnóstico genético (PGT), a congelação 
de embriões excedentários por vitrificação, são algumas 
das técnicas que permitem otimizar com sucesso o 
desenvolvimento do embrião, que será a criança futura.

De que forma é que a personalização do tratamento se 
constitui como um imperativo no âmbito das terapêuticas de 
fertilidade? Esse é um ponto central na atuação da CEMEARE?
As técnicas de procriação assistida propostas às mulheres, ou 
aos casais, têm taxas de sucesso variável, custos pecuniários e 
riscos associados, que terão de ser completamente identificados 
por aqueles que nos procuram. Assim, a individualização 
daquelas propostas e a sua aceitação, pressupõe minuciosa 
informação de todas aquelas variáveis, que permitam 
ajuizar em causa própria, se e qual das técnicas se adequa 
melhor para aquela mulher, ou para aquele casal.
Na CEMEARE, todos os profissionais têm suprema perceção 
e aceitação destes propósitos, confirmado pela grande 
maioria daqueles que nos procuram e que concretiza 
um dos pontos centrais da atuação da CEMEARE.

Qual a importância de uma abordagem multidisciplinar 
ao tratamento da infertilidade e como é que a 
CEMEARE garante essa atuação multidisciplinar? 
A avaliação diagnóstica, com identificação apropriada dos casos 
de infertilidade e as consequentes propostas de tratamento 
pressupõe um conjunto alargado de conhecimentos e 
competências, que implicam recurso a apoio multidisciplinar.

Assim, a CEMEARE conta com o contributo diferenciado de 
profissionais altamente qualificados de Psicologia Clínica, 
Endocrinologia, Andrologia/Urologia, Medicina Interna e apoio 
em Genética, que permitem complementar com sucesso 
aqueles diagnósticos ou as propostas de tratamento.
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  "A CEMEARE conta com o contributo 
diferenciado de profissionais altamente 
qualificados de Psicologia Clínica, 
Endocrinologia, Andrologia/Urologia, 
Medicina Interna e apoio em Genética, 
que permitem complementar com sucesso 
os diagnósticos ou as propostas de 
tratamento."


