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Outro método para engravidar! 

 
Os exames ultrassonográficos, sendo o primeiro de 08/10/2012 mostrando os nódulos 

uterinos e depois do dia 28/04/2014 mostrando a gestação. No final comentário da cliente. 
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Em uma consulta de rotina ao meu ginecologista em 2012 foi diagnosticado 

através de ultrassonografia, útero heterogêneo com nódulos intramurais. O meu 

medico me disse que eu teria que fazer uma cirurgia para a retirada desses nódulos pq 

isso era um agravante para eu não conseguir engravidar. Fui até outro especialista e 

ele me disse para não fazer que o meu problema não eram os nódulos pq eles estavam 

na parte externa e que pela minha idade o mais aconselhável seria eu tentar 

engravidar o mais rápido possível, ele me deu um tempo para pensar no que fazer e se 

realmente decidisse pela gravidez voltar e iniciar o tratamento. Nesse meio tempo 

iniciei o tratamento de Body Talk. Passado alguns meses retornei ao ginecologista e 

iniciei o tratamento com a medicação para aumentar a ovulação e tomei Natifa e 

Serophene, fazendo tbem um acompanhamento através de ultrassom de controle de 

ovulação. No terceiro mês do uso da medicação através do ultrassom foi 

diagnosticado que havia 2 óvulos implantados mais como era muito recente teria que 

aguardar para ver se realmente iria pra frente pq ainda não dava para ver o embrião. 

Três dias depois eu tive um aborto espontâneo e não deu para saber se era só o saco 

gestacional ou se existia o embrião tbem formado, como não poderia mais fazer o uso 

da medicação o ginecologista me encaminhou para um especialista em fertilização. 

Continuei fazendo o tratamento do Body Talk e decidi esperar para procurar o 

tratamento de fertilização e passado 5 meses eu engravidei. Hoje estou com 25 

semanas de gestação.  
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IMPORTANTE 

AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO. 

 

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo. 

 

 

Dr. Luiz Carlos Bertoni  

http://www.bodytalklondrina.com.br/

