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ID do Centro de PMA:  

 

EQUIPAMENTOS 

O equipamento e o número de postos de trabalho devem ser adequados às características e volume de atividade e deve estar assegurada a continuidade da 
mesma em caso de anomalias de funcionamento ou avarias súbitas. 

 

Equipamento para recolha de ovócitos por punção ecoguiada dos ovários 

Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 

O centro está equipado com um ecógrafo com sonda vaginal? (a sonda 

deverá estar esterilizada ou protegida por dispositivo esterilizado) 
     

O centro dispõe de material de punção de utilização única?      

O centro dispõe de um sistema que permita a manutenção dos 
líquidos foliculares recolhidos a 37ºC até ao seu processamento no 
laboratório? 

     

O centro dispõe de mesa cirúrgica com acesso ginecológico?      

O centro tem à sua disposição equipamento para reanimação 
cardiorrespiratória e suporte de vida?* 

     

O centro dispõe de estruturas, instrumentos cirúrgicos e materiais de 
uso corrente para atos de pequena cirurgia? 

     

O centro está equipado com cama/mesa ginecológica/cadeirão em 
sala(s) de repouso? 

     

 

 



 

 

 

2/5  

 

ID do Centro de PMA:  

 

EQUIPAMENTOS 

Equipamentos para técnicas laboratoriais de PMA 

Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
I. Processamento de esperma para IA, FIV ou ICSI      

O centro está equipado com uma câmara de fluxo laminar (de 

preferência vertical)? 
     

O centro está equipado com uma centrífuga de bancada?      

O centro está equipado com um microscópio com contraste de fase?      

O centro está equipado com uma estufa de incubação exclusiva para 
espermatozoides? 

     

II. FIV ou ICSI (para além do equipamento do ponto I.)      

O centro está equipado com uma câmara de fluxo laminar (de 

preferência vertical)? 
     

O centro dispõe de dois estereomicroscópios com platina aquecida?      

O centro dispõe de duas placas/bases de bancada termostatizadas?      

O centro está equipado com, pelo menos, duas estufas de incubação 
adequadas a cultura de gâmetas e embriões? 

    . 

O centro dispõe de um microscópio de inversão, com base 
antivibratória, platina termostatizada, com dispositivos de 
micromanipulação? 

     

No caso de dispor apenas de um sistema de micromanipulação, o 
centro tem protocolo de colaboração com um centro próximo para 
recurso em caso de avaria? 
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EQUIPAMENTOS 

Equipamentos para técnicas laboratoriais de PMA 

Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
III. Criopreservação de gâmetas, tecido gonadal e embriões      

O centro dispõe de um aparelho automatizado, programável, de 
congelação e/ou material para vitrificação? 

     

O centro dispõe de recipientes de armazenamento de tecido gonadal 
gâmetas e embriões? 

     

O centro dispõe de um contentor de azoto líquido de reserva?      

O centro dispõe de equipamento de trasfega de azoto líquido?      

O centro dispõe de equipamento crioprotetor, nomeadamente 
viseira, avental e luvas? 

     

IV. Criopreservação de gâmetas, tecido gonadal e embriões para beneficiários com infeções virais* 

O centro dispõe de recipiente de armazenamento de tecido gonadal, 
e de outro de armazenamento de embriões, para utentes com 
infeções virais, distinto(s) do(s) anterior (es)? 

     

V. Apenas para centros dedicados à seleção de dadores e preservação de gâmetas 

O centro dispõe de recipientes de armazenamento de gâmetas de 
dador em regime de quarentena? 

     

* Aplica-se a beneficiários com resultados positivos para os testes referentes a infeção por vírus da hepatite B, hepatite C, VIH e/ou HTLV. 
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EQUIPAMENTOS 

Requisitos específicos para beneficiários com infeções virais 

Casais em que o homem é portador de infeções virais (VHB, VHC, VIH e/ou HTLV) 

Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
O centro dispõe de uma câmara de fluxo laminar de segurança 

biológica de classe II, que assegure uma proteção eficaz do 

manipulador? 

     

O centro dispõe de uma centrífuga distinta da que é utilizada 
para a preparação dos espermatozoides para as técnicas de 
PMA nos beneficiários não infetados, localizada em 
compartimento separado? 

     

O centro dispõe de uma estufa de incubação para a preparação 
de esperma distinta da que é utilizada nos beneficiários não 
infetados? 

     

 

Casais em que a mulher é portadora de infeções virais (VHB, VHC, VIH e/ou HTLV) 

Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
Existem todos os equipamentos inerentes à execução de 
FIV/ICSI em laboratório dedicado?*  

     

*NOTA: Este requisito não se aplica quando se trate de IA em mulher portadora de infeção viral.  
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EQUIPAMENTOS 

Requisitos específicos de segurança 

Requisitos Sim Não Parcial/e N/A Observações 
O centro dispõe de um sistema alternativo de corrente elétrica 
que entre em funcionamento automática e imediatamente em 
situações de falha de energia, com um período de autonomia 
suficiente para garantir a qualidade dos procedimentos em 
curso? (que deverá ser de 24h para as estufas de incubação e o 
necessário para completar tarefas indispensáveis em curso para 
o restante equipamento) 

     

Os recipientes de dióxido de carbono, de oxigénio e/ou de 
azoto estão instalados em local próprio e seguro, fora da área 
do laboratório de embriologia? 

     

Os recipientes de dióxido de carbono, de oxigénio e/ou de 
azoto possuem um sistema de comutação automática?* 

     

* A exigência de mais do que um recipiente de dióxido de carbono, de oxigénio e/ou azoto gasoso, com sistema de comutação automática, não se aplica a centros que 

efetuam apenas inseminação artificial nem a centros destinados apenas à criopreservação de gâmetas. 

 


