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Joana e António queriam muito ser 

pais. Aproveitavam todos os mo-

mentos, mas o que era um prazer 

transformou-se numa rotina. Ao 

contrário dos amigos, com eles não 

foi à primeira. Em Portugal, a infer-

tilidade afecta 10% da população em 

idade reprodutiva.

Os dois aprenderam que há ape-

nas seis dias em que a fecundação 

pode ocorrer: o dia da ovulação e os 

cinco dias que a antecedem. Joana 

também aprendeu que o seu corpo 

dá sinais de que está na janela fértil. 

Joana e António aproveitam agora 

melhor esses momentos e o que era 

uma rotina voltou a ser um prazer.

Joana e António não são de carne 

e osso, mas contam a história de 

muitos casais. São os protagonis-

tas do Guia para Alcançar a Gravi-

dez Espontânea, um vídeo criado 

por uma equipa da Universidade 

do Porto, que junta investigado-

res das faculdades de Psicologia 

e de Ciências da Educação, Me-

dicina e Ciências que trabalham 

na área de saúde reprodutiva.

O vídeo está disponível na bi-

blioteca virtual do Portal do SNS. 

É dirigido a casais que estejam a 

tentar engravidar há menos de 12 

meses ou há menos de seis meses 

se a mulher tiver 35 ou mais anos. 

Com ele está um outro — Quero 

Ser Pai ou Mãe no Futuro... O que 

Devo Saber? —, feito pela mesma 

equipa multidisciplinar, dirigido a 

jovens que pensam vir a ter fi lhos 

no futuro e que explica quais são os 

factores de risco da infertilidade.

Mariana Veloso Martins, inves-

tigadora na Faculdade de Psicolo-

gia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, diz ao PÚ-

BLICO que começaram a trabalhar 

no projecto há mais de dois anos. 

Porquê? “Por um lado, porque a na-

talidade em Portugal é um proble-

ma; por outro, porque nos fomos 

apercebendo que é preciso traba-

lhar mais na prevenção da inferti-

lidade. É preciso que as pessoas te-

Joana e António queriam 
ser pais... mas não foi logo 
à primeira
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Investigadores da UP 
criam vídeos para ensinar 
o melhor momento para 
engravidar e os factores de 
risco da infertilidade

nham consciência que podem não 

conseguir ter fi lhos tão facilmente 

como pensam.”

Um dos principais factores de ris-

co, explica, “é a idade da mulher”. 

Assume que é difícil trabalhar esta 

área quando um dos maiores facto-

res de adiamento da maternidade é 

o estabelecimento de outras prio-

ridades como a carreira e a estabi-

lidade económica. “Não queremos 

acelerar a maternidade, nem criar 

uma pressão psicológica que pode 

ser maléfi ca. Mas é preciso que as 

pessoas tenham consciência das ta-

xas de sucesso e de qual pode ser o 

seu plano reprodutivo.”

A idade não é o único factor de 

risco, como ensina um dos vídeos. 

O stress também é importante, mas 

mais signifi cativo é o consumo de 

tabaco, o abuso de bebidas alcoóli-

cas, consumo de drogas, obesidade 

e excesso de peso, doenças sexual-

mente transmissíveis e a poluição 

ambiental.

Percepção errada
Antes de avançarem, a equipa quis 

saber que percepção tinham os jo-

vens em relação às taxas de sucesso 

de uma gravidez, quer espontânea, 

quer com recurso a tratamentos de 

fertilidade. Recorreram a uma amos-

tra de mais de 200 estudantes, aos 

quais fi zeram um inquérito no ano 

passado. “Percebemos que as pesso-

as estavam claramente enganadas”, 

diz a investigadora.

No comunicado em que apresen-

tam os vídeos, falam desses resul-

tados: os jovens acreditam que a 

amaia@publico.pt

probabilidade de uma mulher de 

25 anos engravidar se estiver na fa-

se de ovulação é de 85%, quando é 

de 35%. Também acham que uma 

mulher de 35 anos que recorre à 

procriação medicamente assistida 

tem 60% de probabilidade de en-

gravidar, quando a percentagem 

real é de 25%.

Os vídeos foram testados em en-

saios aleatórios, envolvendo mais 

de uma centena de casais. Mariana 

Veloso Martins adianta que, quer 

com um vídeo, quer com o outro, a 

reacção que obtiveram foi muito se-

melhante: “Tivemos sempre uma re-

acção de grande perplexidade; não 

faziam ideia de qual eram os núme-

ros e que era difícil engravidar.”

Um português encontra-se detido 

desde sábado em Phuket, no Oeste 

da Tailândia, por posse ilegal de ar-

ma de fogo e munições, confi rmou 

uma fonte do posto da polícia de 

Chalong. A mesma fonte não preci-

sou se o português, cuja identidade 

não foi revelada, foi presente a juiz 

do Tribunal Provincial de Phuket ou 

se o será nos próximos dias.

De acordo com o The Punket News, 

o homem foi detido na sua casa no 

sábado, pouco tempo depois de a 

mulher, de nacionalidade tailan-

desa, se ter dirigido à esquadra da 

polícia de Chalong para apresentar 

queixa por ter sido vítima de agres-

são por parte do marido.
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Joana e António contam nos vídeos a história de muitos casais
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Atualização da lista de objetos cadastrais 
a disponibilizar no Sistema de

Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA)

Consulta pública

A ANACOM colocou em consulta pública o sentido provável de decisão 

relativo à atualização da lista de objetos cadastrais e respetivos elementos 

de caracterização a disponibilizar no SIIA, conforme Aviso n.º 12218/2018 

publicado na 2.ª série do Diário da República de 27 de agosto de 2018 e 

em www.anacom.pt, podendo os interessados pronunciar-se até 24 de 

setembro de 2018.  


