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O Projeto REALIZAR SONHOS é uma oportunidade que a Clínica FertilCare oferece para os casais que desejam
realizar Fertilizações In Vitro por um valor reduzido em até 50%. O custo de uma Fertilização pode chegar a 30 mil
reais.
Por se tratar de um PROJETO, conseguimos tornar mais acessível e facilitar o pagamento do seu tratamento.
É importante vocês conhecerem os critérios para participação:
Regra 1 – Pacientes com indicação de Fertilização In Vitro (FIV) – devem trazer todos os exames comprobatórios
realizados nos últimos 6 meses no dia da 1ª. Consulta;
Regra 2 – Pacientes sem exames atualizados (em até 6 meses) deverão realizar todos os exames solicitados na
1ª. Consulta e trazê-los até dia 15 de dezembro de 2020 para avaliação e programação do início do tratamento
para serem elegíveis ao Projeto;
Regra 3 – Caso não haja retorno até 15/12/2020, entenderemos que houve desistência na participação do Projeto;
Regra 4 - As VAGAS SÃO LIMITADAS. Após a confirmação da inscrição com o pagamento da CONSULTA
INICIAL no valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), sua consulta será agendada;
Regra 5 - A taxa de inscrição do PROJETO REALIZAR SONHOS 11 é de R$ 155,00 (não reembolsável). Este é o
seu passaporte para ingressar no Projeto, pois compreende sua consulta presencial, que é imprescindível para
conhecermos suas necessidades. O pagamento ocorrerá via plataforma PagSeguro na internet.
Importante: não é a taxa que garante sua vaga e o seu tratamento, mas sim o pagamento completo do tratamento
como descrito na regra 8.
Regra 6 - As consultas médicas são obrigatórias. Com a Pandemia do novo coronavírus, nos empenhamos para
seguir todos os protocolos de segurança e qualidade recomendados. Para tanto, é fundamental a colaboração de
todos, por isso, solicitamos que as pacientes não venham com acompanhantes (exceto seu cônjuge), chegue no
horário agendado para evitar aglomerações, venha com máscara (uso obrigatório do DF, Decreto 40.648/2020),
usem álcool nas mãos assim que chegarem. Sugerimos que cada paciente traga sua própria caneta, para assinatura de documentos necessários ao tratamento, o que evitará contato indireto com outras pessoas. Se estiver com
algum sintoma do COVID-19, por favor, nos informe previamente por telefone o mais breve possível (tel. (61)
3248-0101).
A distribuição dos pacientes nas agendas dos médicos será feita de modo aleatório, seguindo escala de disponibilidade médica, e sendo possível que ocorram alterações. Não será possibilitada a escolha do médico que irá lhe
consultar ou conduzir o seu tratamento. Trabalhamos em equipe e mais de um médico poderá estar presente na
condução do seu tratamento.
Regra 7 - O NÃO COMPARECIMENTO a esta CONSULTA INICIAL significa cancelamento automático da sua
inscrição no Projeto. Você não terá direito ao reagendamento e ao reembolso da taxa de inscrição (valor da
consulta).
Regra 8 - Por se tratar de um PROJETO, os descontos máximos já foram aplicados no valor do tratamento:
R$ 9.900,00 TED bancária à vista ou;
R$ 10.100,00 cartão de débito (presencial na clínica) ou;
3 X R$ 3.500,00 no cartão de crédito (presencial na clínica) ou;
6 x R$ 1.785,00 no cartão de crédito (presencial na clínica).
O que está incluso neste valor:
- Ovulograma completo, ou seja, 4 ecografias sequenciais para monitorar o ovário em uso dos hormônios;
- Consulta pré-anestésica;
- Aspiração dos óvulos em centro cirúrgico com sedação;
- Preparo seminal;
- Fertilização dos óvulos;
- Cultivo dos embriões até D5 (5º. Dia de Evolução do Embrião);
- Transferência à fresco do embrião para seu útero, somente (não inclui a taxa de criopreservação e as anuidades
para manutenção dos embriões congelados);
- Honorário médico da estimulação ovariana;
- Honorário médico da aspiração dos óvulos;
- Honorário do médico auxiliar na aspiração;
- Honorário do médico anestesista.

6 x R$ 1.785,00 no cartão de crédito (presencial na clínica).
O que está incluso neste valor:
- Ovulograma completo, ou seja, 4 ecografias sequenciais para monitorar o ovário em uso dos hormônios;
- Consulta pré-anestésica;
- Aspiração dos óvulos em centro cirúrgico com sedação;
- Preparo seminal;
- Fertilização dos óvulos;
- Cultivo dos embriões até D5 (5º. Dia de Evolução do Embrião);
- Transferência à fresco do embrião para seu útero, somente (não inclui a taxa de criopreservação e as anuidades
para manutenção dos embriões congelados);
- Honorário médico da estimulação ovariana;
- Honorário médico da aspiração dos óvulos;
- Honorário do médico auxiliar na aspiração;
- Honorário do médico anestesista.
Regra 9 – A medicação hormonal indutora dos ovários deverá ser adquirida à parte do valor acima. A medicação é
variável entre as pacientes, não sendo possível estabelecer um valor fixo. Esta poderá ser paga:
- Até 3 X sem juros (com desconto de 10%);
- Cartão de débito (com desconto de 12%);
- TED bancária (com desconto de 15%).
Importante observar que os casais podem ter necessidades específicas, como descrito na Regra 10, as quais não
estão contempladas no valor acima mencionado e serão cobradas a parte.
Regra 10 – Procedimentos não inclusos no valor do Projeto:
- Congelamento de embrião;
- Biópsia e análise genética dos embriões;
- Congelamento de sêmen;
- Congelamento de óvulos;
- Sêmen de doador;
- Punção de testículo;
- Descongelamento de embriões;
- Preparo endometrial para transferência de embrião descongelado;
- Ecografia gestacional, dentre outros, de acordo com a demanda individual do casal. *Esses casos serão debatidos com os médicos e será definido o valor extra necessário, caso o casal deseje dar continuidade ao tratamento.
Regra 11 - Seguimos as mesmas condutas clínicas e laboratoriais que as do tratamento regular nos tratamentos
do Projeto. Abaixo alguns números e dados estatísticos importantes sobre as chances de gestação;
Em relação à idade dos óvulos, as chances de você engravidar com a FIV são:
- Mulheres até 35 anos - 45-50%;
- Mulheres entre 36 2 37 anos: 35 a 40%;
- Mulheres entre 38 e 39 anos: 30% a 35%;
- Mulheres entre 40 e 41 anos: 5 a 8%;
- Mulheres com 42 anos ou mais: 3 a 5%.
Os dados acima desconsideram o fator masculino, que também pode afetar os resultados finais. Não temos como
prometer a certeza de uma gestação, mas certamente faremos o nosso melhor para juntos alcançarmos a gravidez.
Regra 12 - Os embriões serão transferidos para o útero materno entre o QUARTO - QUINTO ou SEXTO dia
(D4-D5 ou D6) após a retirada dos óvulos (captação dos óvulos - D0). Caso não ocorra o desenvolvimento embrionário adequado, não haverá transferência para útero materno, nem congelamento de embrião. Sendo assim,
haverá devolução de parte do valor do tratamento (vide regra 16);
Regra 13 - Se por algum motivo clínico (ex: hiperestímulo ovariano, dosagem de progesterona alterada, espessura endometrial inadequada, corona vírus, obstrução do colo, dentre outros) a equipe médica decidir que não será
possível transferir os embriões a frescos para o útero, todos os embriões viáveis serão CONGELADOS SEM
cobrança adicional ou devolução de valores do tratamento acordados pelo Projeto. No entanto, os valores da
etapa seguinte de DESCONGELAMENTO dos embriões e transferência uterina NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS
NESTE PROJETO, sendo considerado um novo procedimento orçado em R$ 3.500,00 (ecografias, honorário
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NESTE PROJETO, sendo considerado um novo procedimento orçado em R$ 3.500,00 (ecografias, honorário
médico de preparo endometrial e transferência intrauterina, e etapas do laboratório de descongelamento e transferência);
Regra 14 - Se a transferência embrionária a fresco para seu útero acontecer e SOBRAREM EMBRIÕES EXCEDENTES PARA CONGELAMENTO, será cobrada taxa adicional referente ao procedimento de congelamento de
R$ 1.012,00 (já com desconto de 30%) que deve ser pago em até 3 dias depois do congelamento. Os valores da
etapa seguinte de DESCONGELAMENTO e TRANSFERÊNCIA uterina NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NESTE
PROJETO, sendo considerado um novo procedimento extra orçado em aproximadamente R$ 4.550,00 (ecografias, honorário médico de preparo endometrial e transferência intrauterina, e etapas do laboratório de descongelamento e transferência);
ATENÇÃO: O valor do procedimento de TED (transferência de embrião descongelado) é reduzido apenas quando
não houver a transferência de embriões frescos. Compare regra 13 e regra 14.
Regra 15 - A primeira anuidade da taxa de manutenção dos embriões congelados é cortesia da FertilCare. A
cobrança da taxa anual de manutenção ocorrerá a partir do 2º ano de congelamento; sendo obrigatório pagamento de pelo menos 02 anuidades, visto que a atual norma (Resolução CFM 2168/2017) determina a obrigatoriedade
de manutenção de embriões pelo período mínimo de 3 (três) anos. Somente após esse período que poderá
ocorrer o descarte. A taxa anual é R$ 1.200,00 reajustável anualmente com base no IGP-M.
Regra 16 – Sobre as possibilidades de reembolso do valor do tratamento por cancelamento do tratamento, segue
a tabela abaixo:
Taxa de devolução após pagamento de R$ 9.900,00 diante das seguintes situações:
- Desistência do tratamento ou gravidez espontânea, antes do início do tratamento:
R$ 9.400,00 (desconto da taxa administrativa de R$500,00)
- Após a primeira ecografia: R$ 9.270,00
- Após a segunda ecografia: R$ 9.110,00
- Após a terceira ecografia: R$ 8.950,00
- Após a quarta ecografia: R$ 8.790,00
- Após a quinta ecografia: R$ 8.630,00
- Após aspiração dos óvulos-captação (resultando em ausência de óvulos ou totalidade de óvulos imaturos/alterados, quando não houver ocorrido a etapa técnica laboratorial da fertilização): R$ 4.400,00
- Na ausência de embriões para transferir por não ocorrência de fertilização ou parada de desenvolvimento
embrionário (após etapa técnica laboratorial da FIV): R$ 1.000,00.
Ressaltamos que a devolução de valores respeita a forma de pagamento optada inicialmente, exceto taxa administrativa cujo valor fixo é R$ 500,00. Valores acima demonstrados são para pagamento à vista por TED. Ou seja,
se você pagar o tratamento em 3 vezes a devolução ocorrerá em 3 vezes.
Maiores esclarecimentos serão fornecidos pelo seu médico no dia da consulta.
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