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Centro de Medicina da Reprodução:
uma partilha de conhecimentos
Integrado no British Hospital, o Centro de Medicina da Reprodução
destina-se ao estudo da infertilidade conjugal. A dinâmica entre
especialidades, o contacto com especialistas de prestígio
internacional e o nível de recursos materiais existentes são
competências intrínsecas ao Centro.

A coordenadora, Madalena Barata,
constata que a integração do Centro de
Medicina da Reprodução numa Unidade
Hospitalar Multidisciplinar é essencial para o correto funcionamento do serviço.
Na perspectiva de que a infertilidade
pode ter inúmeras causas “é fundamental para nós que a equipa do Centro seja multidisciplinar”. Assim sendo, é garantido que, para cada caso clínico, o
especialista ou especialistas que contribuem para a resolução do mesmo estejam presentes. “O médico especialista
em infertilidade pode, sempre que se justificar, ter o apoio de urologia, cirurgia,
endocrinologia, medicina interna ou ainda tratamento da obesidade, para além

de todos os meios complementares de
diagnóstico do hospital”, elucida a coordenadora. A simbiose entre as diferentes
especialidades revela-se, deste modo,
uma mais-valia primordial no exercício
de toda a atividade.
Paralelamente, o contacto com especialistas internacionais de prestígio e a
partilha de ideias entre ambos contribui
para que os resultados sejam positivos.
Madalena Barata conta-nos os efeitos indiscutíveis que advêm destas relações:
“Trocamos experiências in loco, enviamos especialistas médicos e/ou embriologistas ao centro em Marselha, no Hôpital Saint Joseph, e recebemos a sua
visita no nosso centro”. Um exemplo

do referido é a presença recorrente do
Dr. Pierre Boyer, um especialista mundial em vitrificação de ovócitos. A interligação com as unidades situadas em
França implica que o Centro de Medicina da Reprodução tenha sido um dos
primeiros no país a efectuar a técnica
da vitrificação de ovócitos, mais concretamente, a congelação ultra-rápida dos
mesmos. “Isto deve-se, também, pelo
facto de enviarmos todos os anos um
dos nossos embriologistas a Marselha ou
Paris, para participar como monitor num
curso de vitrificação de ovócitos dado pelo centro de Marselha. Estes cursos são
lecionados a outros embriologistas franceses e são uma oportunidade única para
partilhar conhecimento e aprender com
o trabalho de outros centros”, informa a
coordenadora. Atualmente, o foco centra-se, sobretudo, na guarda de ovócitos
da mulher. A própria, ao ver-se obrigada
a suspender o projecto de maternidade
devido a doença ou causas pessoais,
prescinde de recorrer à doação de ovócitos na medida em que já guardou os seus.
A capacidade que o Centro apresenta, em termos de recursos materiais,
para continuar a contribuir para a evolução da especialidade é significativa. A
coordenadora Madalena Barata informa que têm à disposição vários gabinetes de consulta, entre os quais um de
ecografia. “O nosso Laboratório de
Embriologia dispõe de dois microscópios invertidos para microinjeção, mas
temos também um laboratório separa-
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do de andrologia e uma sala de criopreservação”, acrescenta. Relativamente
às técnicas específicas de procriação
medicamente assistida, a maioria são
efectuadas. Destacam-se a inseminação intra-uterina (IIU), a fertilização in
vitro (FIV), a microinjeção intracitoplásmica do espermatozóide (ICSI), a
vitrificação de ovócitos e embriões, a
congelação de espermatozóides e o
estudo do tecido testicular recolhido
através de biópsia testicular. Em suma, o Centro apresenta diversas alternativas que potencializam o reconhecimento do trabalho realizado.
Em termos de recursos humanos, a
coordenadora salienta a “alta preparação
técnica na realização da vitrificação e
guarda de ovócitos para uso da própria
mulher o que, quanto a mim, é o caminho certo para não se banalizar o recurso à doação de ovócitos”, esclarece. Num
balanço final, Madalena Barata destaca a
relevância do Centro se incluir num ambiente hospitalar “ que nos dá a vantagem de ter acesso a outras especialidades
bem como a completa segurança clínica
nos procedimentos a realizar”.

