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Retoma da atividade clínica  
 
Em relação ao assunto em epígrafe, a direção do Colégio de 
Subespecialidade de Medicina da Reprodução, tendo em conta que:  
 

1. Até á data a pandemia por COVID 19 em Portugal teve uma 
progressão relativamente lenta em relação ao esperado, 
permitindo uma resposta adequada do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS).  
 
2. Com a revogação do estado de emergência pelo Presidente da 
República a 2/5/2020, as orientações são para a retoma 
progressiva da atividade programada, nomeadamente consultas, 
tratamentos e cirurgias por parte das instituições do SNS.  
 
3. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida 
(CNPMA) emitiu uma nova recomendação, a 23/4/2020, no sentido 
de um reinício progressivo da atividade dos Centros de PMA.  
 
4. Várias entidades científicas, nomeadamente a Sociedade 
Europeia de Medicina Reprodutiva e Embriologia (ESHRE) e a 
Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução (SPMR)), tendo 
em conta a evidência científica existente á data, emitiram 
recomendações para o reinício da atividade nesta área. 

 
Assim sendo, a Direção do Colégio da Subespecialidade de Medicina da 
Reprodução, recomenda: 
 

1. Retoma progressiva da atividade dos Centros de PMA, cabendo à 
direção do Centro, e de acordo com as instituições nas quais se 
encontram inseridos, a decisão de quando e como iniciar a sua 
atividade.  
 
2. Os Centros de PMA deverão estabelecer planos de contingência, 
seguindo as recomendações das autoridades de saúde nacionais, 
bem como as orientações das sociedades científicas nacionais e 
internacionais, de forma a reduzir o risco de exposição ao SARS-
CoV2 pelos profissionais de saúde e beneficiários.  
 
3. As decisões em relação à realização de um tratamento de PMA 
devem ser discutidas com os beneficiários, tendo em conta a 
evidência científica existente à data, sendo importante existir uma 
manifestação expressa da vontade dos beneficiários em realizar o 
tratamento previsto. 

 
A direção deste Colégio vai manter-se atenta a todos os dados que 
permitam manter ou alterar as suas recomendações. 
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