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CHUC faz colheitas para
banco público de gâmetas
Fertilidade Dadores de espermatozoides e de óvulos ficam
isentos de taxas moderadoras nos hospitais e centros de saúde
Andrea Trindade
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)
deve iniciar em Fevereiro a
realização de colheitas para o
banco público de gâmetas, instalado no Centro Hospitalar do
Porto. O Ministério da Saúde
lançou na quarta-feira uma
campanha para apelar à doação de gâmetas (espermatozóides e óvulos) e anunciou a
abertura de dois novos centros
de colheita, um no Serviço de
Medicina da Reprodução do
CHUC e outro na Maternidade
Alfredo da Costa, do Centro
Hospitalar de Lisboa.

ARQUIVO

Unidade de Coimbra será instalada no Centro de Oncofertilidade

Com o alargamento a mais
dois locais de colheita, o ministério anunciou que vai rever
a metodologia que tem sido
usada e, com garantias de anonimato, atribuir aos dadores a
isenção de taxas moderadoras
do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) que já havia sido consagrada em lei.
O centro de colheitas do
CHUC vai ficar nas instalações
do Centro de Oncofertilidade,
no edifício do Hospital Pediátrico. Teresa Almeida Santos,
directora do Serviço de Medicina da Reprodução explica
que já ali são colhidos e preservados os gâmetas de uten-

tes com patologia oncológica,
passando agora a ser colhidos
e armazenados os de pessoas
que, de forma altruísta, pretendam ajudar casais e mulheres
inférteis em tratamento.
«No ano passado referenciámos cerca de 80 casais para o
Porto, a maior parte por necessidade de ovócitos doados
- onde há maior necessidade
de gâmetas -, mas também alguns por necessidade de espermatozóides», referiu a responsável.
O Ministério da Saúde quer
aumentar o número de potenciais dadores e aumentar a
acessibilidade ao banco de gâmetas, sobretudo tendo em
conta que os tratamentos de
procriação medicamente assistida foram recentemente
alargados a todas as mulheres,
independentemente do estado
civil e orientação sexual.
Podem ser dadores os homens entre os 18 e os 40 anos
e as mulheres até aos 33, saudáveis e sem história de
doença sexual ou hereditária.|

Novas
Mobilidades
na cidade
vão estar
em análise
Na Sala 1 das instalações do
Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra, hoje,
pelas 9h30, tem início o “2.º Colóquio Por Novas Mobilidades
na Cidade: Pluralidade e Democratização”.
Trata-se de um colóquio
transdisciplinar sobre novas
mobilidades urbanas que examinará as relações entre planeamento prospectivo e activismo cidadão.
Ao longo das sessões, diversas entidades irão reflectir sobre a investigação mais recente
na área das mobilidades urbanas, com enfoque na pesquisa
sobre o ciclismo quotidiano e
os veículos eléctricos.
Será igualmente efectuado
um balanço das práticas activistas e de planeamento municipal desde o primeiro colóquio, realizado em 2013.|

