
10º ANIVERSÁRIO CIRMA

O Centro de Infertilidade e Reprodução Medicamente Assistida 

(CIRMA) do Hospital Garcia de Orta faz 10 anos!

O CIRMA do HGO é uma Unidade de referência que visa uma resposta qualificada aos 

utentes no âmbito de cuidados em saúde reprodutiva. 

O CIRMA tem como principais objetivos responder aos problemas de infertilidade das 

utentes/casais, nomeadamente da população dos distritos a sul do Tejo, auxiliar no 

diagnóstico e tratamento da infertilidade, contribuindo para o aumento da probabilidade 

de um casal infértil conseguir a gravidez e o filho que deseja.
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São realizadas diariamente 

primeiras consultas de apoio à 

fertilidade onde é feita a 

avaliação e estudo inicial do 

casal infértil e decisão 

terapêutica. Nesta consulta é 

também efetuada a 

monitorização dos ciclos de 

tratamento de primeira e 

segunda linha. De acordo com as 

necessidades dos casais 

referenciados, são também 

realizadas consultas de 

Endocrinologia, de Psicologia, de 

Urologia e de Andrologia.

A referenciação dos casais para o CIRMA é 

prioritariamente feita através dos Centros 

de Saúde, Unidades Coordenadoras 

Funcionais e Hospitais de todo o distrito de 

Setúbal, regiões de Alentejo e Algarve de 

acordo com a rede de cuidados em 

infertilidade, Despacho n.º 24855/2008, de 

26 de setembro e atualizado em outubro de 

2010, que estabelece circuitos de 

referenciação entre as diferentes 

instituições, considerando os 3 níveis de 

cuidados.
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No ano de 2020 foram 

realizadas cerca de 896 

primeiras consultas de 

infertilidade, que 

geraram um total 5614 

consultas subsequentes 

e cerca de 400 

tratamentos de 

procriação medicamente 

assistida.

O CIRMA é o único centro público a sul do Tejo autorizado a ministrar 

técnicas de procriação medicamente assistida. 

Até hoje nasceram cerca de 970 bebés 

decorrentes dos tratamentos que o CIRMA 

oferece, tratamentos de 1ª linha –

inseminação artificial conjugal (IAC) e 

tratamentos de 2ª linha – fecundação in vitro 

(FIV) e microinjeção intracitoplasmática de 

espermatozoide (ICSI).

A equipa do CIRMA é constituída por 5 

médicos especialistas de Ginecologia-

Obstetrícia, 3 enfermeiros especialistas, 3 

biólogos, 2 assistentes técnicas e 2 

assistentes operacionais.


