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VIVITÁ APRESENTA...

Mas minha história não começa quando 
meus pais se conheceram. Começa quando 

eu ainda não queria nascer...

Oi, pessoal, eu sou a 
Vivi e queria contar 
para vocês como foi 

que eu nasci.
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VIVITÁ APRESENTA...

Mas minha história não começa quando 
meus pais se conheceram. Começa quando 

eu ainda não queria nascer...

Oi, pessoal, eu sou a 
Vivi e queria contar 
para vocês como foi 

que eu nasci.



Mamãe, mamãe!
Como foi que eu 

nasci?

De novo,
Vivi?

Conta mamãe,
conta!

O papai e a 
mamãe já eram 

casados há 
mais de um ano. 

A gente queria muito 
que você nascesse, 
mas a mamãe não 

engravidava.

Mas o que é 
engravidar, mamãe?

Engravidar é quando as 
sementinhas do papai e da 

mamãe se encontram na 
barriga da mamãe.

Foi assim...

E por que as 
sementinhas não se 

encontravam?

No começo não 
sabíamos o motivo 
de não dar certo.

Até que um dia, resolvemos 
procurar um médico 

especialista na Clínica Vivitá.

E o que o médico 
falou, mamãe?
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Na primeira vez que eu e o papai 
fomos na Vivitá, o Doutor fez 

algumas perguntas e um exame de 
ultrassom na barriga da mamãe.

Mesmo assim, ele não sabia dizer o 
que acontecia, pois aparentemente 

estava tudo bem com a gente.

Por isso, ele 
pediu que 

eu e seu pai 
fizéssemos 

alguns exames.

A mamãe precisou fazer 
exames para avaliar a 
ovulação, as trompas 

uterinas e o útero.

E o papai precisou 
fazer exames para 

avaliar o sêmen e os 
testículos.

Nossa, mamãe, 
quantos 
exames!

Parece, né, meu 
amor?! Mas foi 
tudo rapidinho.

Com o resultado dos exames, 
marcamos uma nova consulta 

na Clínica Vivitá.

O Doutor descobriu que a sementinha da mamãe não 
estava conseguindo encontrar com a sementinha do 
papai no lugar combinado, pois as trompas uterinas 

estavam interrompidas.

E como as 
sementinhas se 
encontraram?

Para elas se encontrarem o 
Doutor nos orientou a fazer o 
que ele chamou de Fertilização 

“in vitro”. 
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A Fertilização 
“in vitro” (FIV) 
teve 3 etapas.

Na primeira, que durou 12 dias, a 
mamãe precisou tomar algumas 

medicações para fazer as 
sementinhas crescerem.

Então, quando elas estavam prontas, 
o Doutor colheu algumas sementinhas 

de dentro da mamãe... 

Primeiro, a mamãe tomou um 
remedinho para dormir. Assim, quando 

eu já estava dormindo, o Doutor fez 
uma Punção Ovariana.

Com uma agulha em um ultrassom 
transvaginal, ele “pescou” as 

sementinhas de dentro do meu ovário. 

Foi bem rapidinho e não doeu nada.

E as suas 
sementinhas e as 
do papai ficaram 

juntas?
Ainda, não, Vivi. 

Lembra que a mamãe 
falou em 3 etapas? 

Então...

Enquanto o Doutor fazia a minha 
punção, o papai teve que colher as 
sementinhas dele. Mas isso ele fez 

sozinho mesmo...

E como ele fez isso?

Elas se conheceram umas 4 horas depois, 
quando a equipe de embriologistas 

colocou uma juntinha da outra.

Mas somente 
depois de 20 
horas é que 

tivemos certeza 
que elas estavam 

juntinhas.

Quase, Vivi. Ainda 
demorou mais um 

pouquinho.

Durante 5 dias, após a punção, o Doutor e sua 
equipe ficaram acompanhando o desenvolvimento 

das sementinhas, todos os dias. 

No final, o Doutor 
disse que as 
sementinhas 

precisavam voltar 
para a barriga da 

mamãe.
Só assim 
elas irão 
crescer.

ENFIM 
SÓS!

O procedimento para isso foi muito simples, 
quase como um exame ginecológico comum. 

Esta foi a terceira e última etapa do tratamento.

E quando as 
sementinhas 

ficaram 
juntas?

Aí eu nasci?!
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Depois disso, a mamãe precisou ficar de repouso por 2 dias e esperar mais 10 
dias para saber se as sementinhas juntinhas tinham grudado no meu útero e se 

você tinha começado a crescer.

Aí eu nasci, 
né?!

Não, filhinha... você 
ainda ficou na barriga 

da mamãe mais 9 
meses, crescendo, até 

nascer.

Mas esta é uma outra 
história... o que importa é 
que deu tudo certo e você 

está com a gente hoje.

FIM.

TODA FAMÍLIA TEM UMA HISTÓRIA PARA 
CONTAR.

CONTE A SUA PARA A GENTE.

www.facebook.com/ClinicaVivita

http://amigosdavivita.wordpress.com

Vivitá, 
nós ajudamos a construir a sua família.
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