
clínica de fertilidade  cidade do Cabo

Guia Informativo para Doentes Estrangeiros

Líder no continente africano no campo da fertilidade

1o bebé proveta na África do Sul (1984)
1a gravidez com embrião congelado na África do Sul (1988)

1o bebé por congelamento de embriões no  
estágio de blastocistos (2005)

Centro de excelência para endometriose e fertilidade
Unidade de endoscopia ginecológica  

mundialmente reconhecida
Líder no campo da infertilidade masculina

“Comece a sua família com quem se preocupa”



Bem-vindo
A Aevitas Fertility Clinic é uma empresa moderna, 
inovadora e orientada para a investigação, dedicada ao 
tratamento da infertilidade humana. Estamos sediados 
no Vincent Pallotti Hospital, Pinelands, Cidade do Cabo, 
África do Sul. A clínica fica a 10 minutos de carro de 
belíssimas atrações turísticas, como a Table Mountain, 
Castle of Good Hope, V&A Waterfront e um movimentado 
cenário de restaurantes. 

Oferecemos aos doentes os conhecimentos clínicos de 
ponta e as mais avançadas tecnologias do mundo, envoltas 
por um ambiente de genuíno carinho e complementadas 
por um pessoal técnicos dedicado.

Especialistas  
em fertilidade

Maureen

Greg Tinney 
(Responsável pelo 

Laboratório)

Prof Igno Siebert

Internacionalmente  
reconhecido pelas suas 
competências em En-

doscopia Ginecológica, 
com especial interesse na 

síndrome do ovário 
policístico (PCOS).

Mundialmente reconheci-
do pelo seu trabalho no 
campo da FIV e infertili-

dade masculina. 

Apaixonados por trata-
mento de fertilização in 

vitro (FIV), com um 
especial interesse em  

“preservação dos óvulos”.

Especialista em cirurgia 
laparoscópica e endome-

triose e mentora do 
programa de treinamento 

endoscópico europeu 
(GESEA).

Prof Thinus Kruger Dr Victor Hulme Dr Gerhard Hanekom



Embriologistas

Recepção

Pessoal de Apoio

Contabilidade

Enfermeiras 

Maureen Glenda Laurette Rosalind Monique Retha Shantelle

Liana Zonneveld Sanet Botha Annalize Mans Tersia Fourie Siboma Noku Josie Perifort Gladys

Aconselhamento
Sabemos que o caminho da fertilidade é frequentemente pleno de emoções e, por esse 
motivo, trabalhamos a par e passo com uma equipa de psicólogos. No caso de pretender 
uma consulta, será mais do que bem-vindo(a).  

Greg Tinney 
(Responsável pelo 

Laboratório)
Nicole Lans Cheree Twaits Emma Ashley Cheyenne Steyn

Especialista em cirurgia 
laparoscópica e endome-

triose e mentora do 
programa de treinamento 

endoscópico europeu 
(GESEA).

Dr Gerhard Hanekom



Opções de tratamento de fertilidade

Opções de 
tratamento

Indicação Processo

Indução de 
ovulação

• A companheira não ovula
• A companheira foi 

diagnosticada com PCOS.
• Jovens casais com 

fertilidade masculina 
normal.

Comprimidos Clomid ou Femara são muitas vezes 
usados para estimular a ovulação. Os comprimidos são 
tomados entre os dias 3 – 7. São feitos TACs e análises ao 
sangue (hormona LH) nos dias 11/12. As análises ao 
sangue continuarão diariamente até que os níveis de LH 
tinham atingido o pico (em média 5 dias, o que irá 
implicar uma consulta de 30 min à nossa clínica. 

IA (Inseminação 
Artificial) / 
IUI (Inseminação 
Intra-Uterina)

• Disfunção sexual 
masculina

• Use esperma de dador
• Muco cervical de 

qualidade deficiente
• Mulheres solteiras
• Casais de mulheres do 

mesmo sexo

Comprimidos Clomid ou Femara são muitas vezes 
usados para estimular a ovulação. Os comprimidos são 
tomados entre os dias 3 – 7. São feitos TACs e análises 
ao sangue (hormona LH) nos dias 11/12. As análises ao 
sangue continuarão diariamente até que os níveis de 
LH tinham atingido o pico (em média 5 dias, o que irá 
implicar uma consulta de 30 min à nossa clínica. 
Normalmente a ovulação é depois induzida com uma 
injecção HCG (Gonadotrofina Coriónica Humana). A 
inseminação dar-se-á 24 – 36 horas depois da injecção. 
A inseminação artificial é um procedimento de 
consultório que demora 10 minutos.  

ICSI/FIV • Infertilidade inexplicada
• Outros tratamentos, 

como a IUI, não tiverem 
êxito

• Sub-fertilidade 
masculina (ICSI é 
recomendada em 
infertilidade masculina 
mais grave)

A fertilização in vitro (FIV) é a tecnologia de 
reprodução assistida (TRA) mais vulgarmente utilizadas. 
FIV significa literalmente “fertilização em vidro” 
(referindo-se ao tubo de ensaio, que é o termo de onde 
vem a expressão “bebé de proveta”). Durante a FIV os 
óvulos são recolhidos dos ovários e fertilizados no 
laboratório com esperma. Ao fim de alguns dias, os 
óvulos fertilizados (embriões) são transferidos para o 
útero da doente para se desenvolverem e crescerem. 

A medicação (injeções) começará ao dia 3. O primeiro 
exame de ultrassons é feito no dia 3, a que se seguirão 
outros no dia 8 e 10. Por norma, a aspiração dos 
ovócitos tem lugar no dia 13/14. A Transferência de 
Embriões (TE) tem então lugar 3 – 5 dias depois da 
aspiração dos ovócitos. É realizado um teste de 
gravidez 10 dias mais tarde.

Se a fertilização do óvulo não for bem sucedida, poderá 
recorrer-se à ICSI (uma tecnologia laboratorial 
especializada, designada por injeção intracitoplasmática). 
Durante a ICSI, é injectado um único esperma com uma 
micro-agulha directamente no óvulo. O esperma deve 
então realizar os processos biológicos para fertilizar o óvulo. 

Utilização do 
esperma/óvulos 
de dadores 

• Esperma ou óvulos 
ausentes ou de má 
qualidade/quantidade 
insuficiente

• Casais do mesmo sexo

A Aevitas pode ajudar a providenciar dadores 
prestigiados de esperma ou de óvulos, tanto da nossa 
clínica como de outra agência de dadores com quem 
temos parceria. Os dadores são cuidadosamente 
combinados com as destinatárias mediante a 
assistência dos nossos embriologistas e médicos. 



Opções de 
tratamento

Indicação Processo

Maternidade de 
Substituição

• A mãe destinada não 
tem útero ou tem um 
útero anormal ou uma 
doença que a impede de 
carregar o bebé sozinha.

Durante a gestação de uma Maternidade de 
Substituição, um embrião criado a partir do óvulo da 
mãe biológica e do esperma do pai e é transferido 
para o útero da gestante de substituição, que por sua 
vez carrega e tem o bebé. 

Qualquer pessoa interessada em Maternidade de 
Substituição pode consultar um dos nossos médicos. 
A consulta pode ter lugar por telefone/skype ou 
pessoalmente. A nossa clínica mantém estreita 
cooperação com uma equipa jurídica especializada em 
lei de fertilidade. Eles poderão aconselhar e orientar 
acerca das leis do seu próprio país que se refiram a 
Maternidade de Substituição na África do Sul.   

Cirurgia / 
Tratamento de 
endoscopia 
ginecológica para 
situações que 
originem 
infertilidade

• Endometriose
• Fibróides
• Síndrome de Asherman 

e reparação do septo 
uterino

• Esterilização feminina
• Trompa de falópio 

danificada
• Cirurgia anterior que 

originou adesões.

A cirurgia endoscópica é realizada com anestesia 
geral e inclui histeroscopia e laparoscopia. A 
histeroscopia envolve a passagem de um telescópio 
pela cavidade uterina através da vagina e do colo do 
útero. É utilizada para inspeccionar a condição do 
útero por dentro. É um procedimento que demora 30 
minutos, feito num dia passado na clínica Aevitas em 
sedação consciente.

A laparoscopia envolve uma inspecção dos órgãos 
pélvicos por meio de um telescópio através de uma 
incisão muito pequena no umbigo. Várias pequenas 
incisões ao nível dos ossos da bacia são feitas para 
introduzir as sondas para manipular os órgãos pélvicos 
e fazer a cirurgia. Este procedimento é realizado na 
sala de operações do hospital Life Vincent Pallotti, com 
internamento de ½ - 1 dia e um período de 
recuperação de 24 – 48 horas. 

Custos
Nova consulta do  
paciente taxa (inclusive  
de uma varredura):

  R 2120

Tratamento

Os custos só poderão ser discutidos depois da sua consulta 
com um especialista em fertilidade da Aevitas, depois de 
sabermos qual será a opção de tratamento mais adequada 
para o seu caso. Um ciclo de FIV custa aproximadamente 
+/- R 49 000 (excluindo medicamento). Poderão aplicar-
se custos adicionais como parte de um ciclo de FIV, 
conforme as exigências do seu tratamento, e poderão 
incluir: análise de sémen, congelamento de sémen, doador 
de esperma, doador de óvulos e congelamento de embriões.



Como programar a sua visita à 
Aevitas Fertility Clinic
Contacte-nos

Contacte a nossa clínica e solicite uma consulta por skype/telefone com um dos nossos 
médicos, assim como os testes recomendados antes da consulta.

Consulte o seu ginecologista local para fazer os testes recomendados (papanicolau, análises ao 
sangue) e um exame físico completo. Os resultados serão analisados por um médico da Aevitas.  

Consulta por skype / telefone

Durante a consulta por skype / telefone, um médico da Aevitas conversará consigo para 
saber a sua história clínica e os resultados dos testes que fez a pedido do seu ginecologista 
local. Com base nesta informação, ser-lhe-á recomendado um plano de tratamento.  

FIV (fertilização in vitro) / Injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI, do 
inglês Intracytoplasmic sperm injection)

As pacientes chegam à clínica no dia 8 do seu ciclo menstrual e terão de permanecer na 
Cidade do Cabo durante 10 – 14 dias. As pacientes podem voar de regresso a casa dentro 
do país ou fazer voos internacionais sem consequências para a gravidez. É feito um teste 
de gravidez (análise ao sangue) 10 dias após a transferência do embrião, no seu país natal, 
e os resultados serão comunicados ao seu médico da Aevitas.

Cirurgia

Para uma cirurgia de endometriose extensa, a paciente consultará com o cirurgião um dia 
antes da cirurgia e pode deixar a Cidade do Cabo 5 dias após a operação, depois da consulta 
de pós-operatório. 



Alojamento/
Hospedagem
Recomendam-se as seguintes opções, embora a Aevitas Fertility Clinic não tenha qualquer 
tipo de afiliação com nenhum destas opções de alojamento:

• Alojamento económico

Se procura alojamento económico na Cidade do Cabo, que abrange desde apartamentos 
privados, apartamentos com jardim, studios e moradias pequenas, contacte Kim Gray 
Giancane:

Telefone: +27 72 265 9900
E-mail: graymoon@telkomsa.net

A Kim pode ajudar a encontrar o alojamento que  
mais lhe convém, informar sobre transportes,  
transfers e cuidados de saúde e apoio.  

• Rosedale Guest Suite 

Para uma unidade independente em Pinelands contacte  
Ken e Maureen

Telefone: +27 21 531 3752 / +27 73 607 5166 
E-mail: Ken.gillham@telkomsa.net
Website: www.rosedaleguestsuite.co.za 

• 5th Avenue Lodge

5th Avenue Lodge situa-se em Rondebosch.

Telefone: +27 21 696 8514  
E-mail: info@5thavenuelodge.co.za
Website: www.5thavenuelodge.co.za 

• Felicidade Cirúrgica

Pacotes de acordo com suas necessidades e orçamento.

Telefone: +27 82 857 4414
E-mail: denise@surgicalbliss.com
Website: www.surgicalbliss.com



A Aevitas aguarda com expectativa poder 
caminhar ao seu lado nesta sua viagem!

Serviços de intérprete
Os nossos Especialistas em Fertilidade e pessoal falam 
fluentemente inglês e Afrikaans. Se necessitar de um 
intérprete, podemos ajudar a encontrar um. No entanto, 
os custos inerentes serão da sua exclusiva responsabilidade. 
Contacte-nos, se necessário. 

Para programar uma 
marcação de consulta
Será sempre bem-vindo(a) para contactar os nossos 
recepcionistas e recolher mais informações, solicitar uma 
consulta por Skype ou uma consulta na nossa clínica:

Tel: +27 21 531 6999
E-mail: info@aevitas.co.za
Formulário de contacto Online: 
http://www.aevitasfertilityclinic.co.za/schedule-an-
appointment/


