A vida com a qual você tanto sonha está mais próxima de se
tornar realidade. A primeira clínica especializada em fertilidade
de Uberaba abre suas portas e traz o que há de mais atual
para aumentar as possibilidades dos casais realizarem o sonho
da concepção. E o que é melhor: sem precisar sair de Uberaba.

Faça sua consulta com proﬁssionais reconhecidos.
Realize seu tratamento com ética, qualidade e total
conﬁdencialidade.
Dr. Cezar Antônio Fontes CRM 14559
Graduação em Medicina, Residência e Especialização
em Ginecologia e Obstetrícia, Pós-graduação em
Reprodução Humana Assistida. Médico associado do
Hospital Regional de Franca e membro das sociedades
de Reprodução Humana no Brasil e nos Estados Unidos.
Diretor e Proprietário da La Vie Reprodução Humana,
com unidades em Franca e Uberaba.

Dr. Rafael Berteli Fontes CCRM 48420
Graduação em Medicina, Residência em Ginecologia
e Obstetrícia, Pós-graduação em Reprodução
Humana, em Histeroscopia e em Videoendoscopia
Ginecológica. Membro da Sociedade Brasileira de
Reprodução Humana. Membro da La Vie Reprodução
Humana, atua nas unidades de Franca e Uberaba.

Dra. Mariana Kefalás Oliveira Gomes CRM 38814
Graduação em Medicina, Residência em Ginecologia e
Obstetrícia, Especialização em Reprodução Humana,
Mestrado e Doutorado em Tocoginecologia, Professora
Adjunta da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia na
UFTM. Membra da La Vie Reprodução Humana, atua
na unidade Uberaba.

Dr. Luciano Eliziário Borges Júnior CRM 34762
Graduação em Medicina, Especialista em Ginecologia e
Obstetrícia e em Reprodução Humana, Mestrado em
Ciências da Saúde. Professor e Médico de Ginecologia e
Obstetrícia da Uniube e UFTM. Membro da La Vie
Reprodução Humana, atua na unidade Uberaba.

DEIXE SEU
INSTINTO DIZER:
ESTE É O CAMINHO.

Dr Sérgio Anacleto CRM 32264
Graduação em Medicina, Residência em Cirurgia
Geral e Urologia, Fellowship em Andrologia e em
Reprodução Humana e Medicina Sexual. Professor
de Urologia da Uniube. Membro da La Vie
Reprodução Humana, atua na unidade Uberaba.

Agende sua consulta e não espere
mais para realizar esse sonho.
Av. Nenê Sabino, 2477
Hospital Universitário Mário Palmério

FAÇA CRESCEREM
AS CHANCES DE UMA
NOVA VIDA CHEGAR
ATÉ VOCÊ.

34 3325-7900 / 3325-6900
Av. Nenê Sabino, 2477
www.lavieclinica.com.br

No Hospital Universitário Mário Palmério

Siga seu instinto

Conheça as opções de
tratamentos e modernos
procedimentos que a La Vie
oferece para aumentar
a sua família.

Baixa Complexidade

IIU - Inseminação Intrauterina
O que é? Inserção de espermatozoides no interior da cavidade uterina durante a ovulação, por meio de um cateter.
Qual a indicação? Pacientes com tubas uterinas normais, mas
com muco cervical hostil, endometriose leve, parceiros com
alterações leves no espermograma ou esterilidade sem
causa aparente.

Entenda como funciona a Fertilização in Vitro

Cronograma do tratamento
1º ao 11º dia

1
2

ICSI - Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide
O que é? Uma técnica mais moderna, na qual um único espermatozoide é injetado dentro do oócito obtido após estimulação ovariana.
Qual a indicação? Em casos de fator masculino grave, endometriose severa ou nas situações em que espermatozoides
e óvulos foram congelados.

12º dia

3

HCG TRIGGER
Maturação ﬁnal dos
óvulos com aplicação
de hormônio hCG e
bloqueio da hipóﬁse para
evitar ovulação precoce.

14º dia

4
5
6

Alta Complexidade

FIV - Fertilização in Vitro Convencional
O que é? Estimulação ovariana, coleta de óvulos e espermatozoides para fertilização fora do corpo e posterior transferência para o útero.
Qual a indicação? Pacientes em que as tentativas de coito
programado e inseminação intrauterina não produzem resultado, além de casos de ausência ou obstrução tubária, endometriose severa e fator masculino moderado.

MEDICAÇÃO E
MONITORAMENTO
Estimulação dos ovários
com hormônios injetáveis.
Monitoramento do número
e tamanho dos folículos
desenvolvidos, por meio
de exames de ultrassom.

ASPIRAÇÃO E
FERTILIZAÇÃO
Coleta dos óvulos, com
uma agulha ﬁna, 35 horas
após o hCG. Procedimento
com sedação e duração
aproximada de 20 minutos.
Coleta de espermatozoides
e preparação da amostra.
Inseminação dos óvulos
através da Fertilização in
Vitro clássica ou ICSI
(Injeção Intracitoplasmática
de Espermatozoide).

15º ao 16º dia

7

DESENVOLVIMENTO
EMBRIONÁRIO
Cultura dos embriões
na incubadora para
desenvolvimento e
multiplicação das células.
A qualidade dos embriões
é avaliada durante todo o
processo.

17º ao 19º dia

8
9

TRANSFERÊNCIA
EMBRIONÁRIA
Transferência dos
embriões selecionados
para o útero, com a
utilização de um delicado
cateter e auxílio do
ultrassom.
Congelamento dos
embriões excedentes de
boa qualidade, que são
criopreservados por
vitriﬁcação para uma
possível utilização
posterior.

29º ao 31º dia

10

PÓS-TRANSFERÊNCIA
Realização do teste de
gravidez beta hCG
quantitativo 12 dias após a
transferência e utilização
de progesterona por via
vaginal para manutenção
do endométrio.

Tratamentos Complementar

Preservação da Fertilidade Masculina
O que é? Congelamento de espermatozoides.
Qual a indicação? Pacientes que passarão por tratamentos
que podem comprometer a fertilidade, como quimioterapia
ou radioterapia, ou nos casos em que o parceiro não estará presente no dia da aspiração dos óvulos para Fertilização in Vitro.
Preservação da Fertilidade Feminina
O que é? Congelamento de óvulos por meio de vitriﬁcação.
Qual a indicação? Pacientes que passarão por tratamentos
que podem comprometer a fertilidade, como quimioterapia
ou radioterapia, que queiram postergar a gestação, com
histórico familiar de menopausa precoce ou que preﬁram
congelar óvulos a congelar embriões.
PGD - Diagnóstico pré-implantacional
O que é? Análise genética de células dos embriões obtidos na
Fertilização in Vitro para evitar a transmissão de algumas
doenças hereditárias, quando esse risco é elevado.
Qual a indicação? Pacientes com idade avançada, abortamentos repetidos, falhas sucessivas da FIV, anomalias cromossômicas estruturais e mosaicismos.
Doação de óvulos
O que é? Óvulos doados são fertilizados pelos espermatozoides do parceiro e posteriormente implantados.
Qual a indicação? Pacientes que não possuam ovário ou
óvulos de boa qualidade, que ﬁzeram quimioterapia ou radioterapia, menopausa precoce, doenças genéticas ou falhas
sucessivas da FIV.

