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inte e três anos de história, mais de
5 mil bebês nascidos e muita
evolução, sempre! Quem conhece o
Centro de Reprodução Humana de
São José do Rio Preto, dirigido pelo Dr.
Edilberto de Araújo Filho e pela Dra. Lígia
Previato, sabe que quando o assunto é
dificuldade em engravidar o CRH Rio Preto está
entre os centros mais reconhecidos do Brasil,
sendo acreditado pela Rede Latino Americana
de Reprodução Humana e associado às
principais sociedades do segmento (SBRA e
SBRH). Hoje, o CRH Rio Preto recebe pacientes
de todas as regiões do Brasil e até de outros
países. Tanta experiência e credibilidade fez com
que convidássemos esse casal, ele diretor clínico
e ela embriologista clínica e chefe do laboratório
do CRH Rio Preto, a serem nossos colaboradores
da Revista Vida&Arte e tirarem todas as nossas
dúvidas sobre infertilidade!

Quando um casal que quer engravidar e não
está conseguindo deve procurar ajuda de um
especialista?
Normalmente a gente diz que o casal que parou
de se proteger para gravidez teria que
engravidar dentro de um ano. A maioria
engravida em seis a sete meses. Mas isso
quando a esposa não tem uma idade avançada.
Quando a mulher tem mais de 35 anos, se em
seis a sete meses não engravidar a gente já
aconselha procurar um especialista para saber o
que está acontecendo.
O que um casal deve levar em consideração
na hora de escolher o centro de reprodução
humana que irá lhe atender?
Bom, nós acreditamos que em primeiro lugar o
casal deve se sentir seguro! E se sentir seguro
está relacionado a uma série de fatores, como:
saber da competência da equipe multidisciplinar,
da seriedade dos profissionais envolvidos do
começo ao fim do tratamento, da qualidade dos
medicamentos e meios de cultura utilizados, da
certeza de que há um controle rigoroso dos
materiais biológicos, dos resultados de gravidez.
Enfim, poderíamos citar uma série de fatores
que pesam na balança e que fazem toda a
diferença na hora desta escolha.
Quais os diferenciais que vocês oferecem no
CRH Rio Preto?
Hoje existem muitos médicos que optam apenas
por consultarem os pacientes, diagnosticarem
uma infertilidade e encaminharem esses
pacientes para dar sequência no tratamento em
laboratórios em outras cidades. Ou seja, a parte
clínica fica com um e o procedimento com outro,
perdendo assim a humanização e até o vínculo
com os pacientes, e é justamente esse vínculo
que nos encanta. Para nós, a magia é
justamente poder estar com o casal do começo
ao fim. Então nosso diferencial é esse, poder
acolher esse casal desde o momento que
entram por nossas portas, oferecer o que temos
de melhor durante todo esse período, que não é
fácil. Queremos estar junto nas horas felizes, e
principalmente nas mais difíceis.
O CRH Rio Preto é um Hospital Dia, certo?
Então todo o processo é feito aí?
Sim: temos todas as autorizações, centro
cirúrgico e nosso laboratório tem equipamentos
de última geração e controle de qualidade
rigoroso. Nossa história com o casal começa na
primeira consulta, e depois disso temos uma
equipe multidisciplinar (formada por psicólogas,
enfermeiras, advogados, embriologistas e
secretárias) toda pronta para estar com este
casal em algum momento do tratamento. No
CRH Rio Preto, o casal não é só mais um. Ele
não tem que chegar em um laboratório que ele é
só um número... aqui eles são nossos pacientes,
todos sabem as suas histórias e juntos vivemos
os seus sonhos.
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