
PENSANDO EM 
TER UM BEBÊ?
Os serviços de fertilidade estão prontos  
para ajudar a responder suas perguntas

Durante a pandemia da COVID-19, é natural 
que você tenha dúvida e preocupações sobre os 
cuidados com a fertilidade e se agora é o momento 
certo para ter um bebê.
Sua equipe de cuidados de saúde pode lhe orientar 
e ajudar a estabelecer um plano, caso deseje 
perseguir seus sonhos de família neste momento. 
Procure apoio médico e emocional. 

PROCURE AJUDA - ESTABELEÇA UM PLANO COM SEU ESPECIALISTA EM FERTILIZAÇÃO
#THINKINGOFHAVINGABABY

FIQUE ALERTA 
Limite suas interações com outras 

pessoas e tome as precauções 
contra a COVID-19. Siga a 

orientação local e nacional, e 
solicite assistência se você 

desenvolver sintomas como febre, 
tosse ou dificuldade em respirar

A IFFS reconhece com gratidão a Abbott, a Ferring Pharmaceuticals, 
Guerbet e Merck KGaA por seu apoio a esta campanha de conscientização

COVID-19 durante a gravidez
A maioria das mulheres que engravida pode esperar um resultado seguro 
e de sucesso. A pandemia da COVID-19 pode apresentar desafios únicos 
e imprevisíveis para mulheres que se infetam durante a gravidez, e seu 
profissional de cuidados de saúde está melhor posicionado para orientar.

Perguntas a fazer durante sua consulta:
•  Agora é o momento certo para eu considerar uma gravidez?
•  Quais são os riscos de saúde específicos relacionados à gravidez?
•  Existem riscos para mulheres grávidas com COVID-19?
•  O que se sabe sobre os possíveis riscos para meu bebê se eu for 

infectada?

Para mais informações, leia o QR code: 

BUSQUE ORIENTAÇÃO
Consulte seu profissional 

de cuidados de saúde 
para discutir os testes de 
diagnóstico de fertilidade 
e opções de tratamento 

adequadas a suas 
necessidades individuais

MANTENHA-SE EM 
SEGURANÇA

Verifique se seu profissional 
de cuidados de saúde tem 

medidas de segurança  
em prática para proteger 

você da COVID-19


