
REGULAMENTO PROJETO NINHO SOLIDÁRIO - SEGUNDA EDIÇÃO 2021. 

Uma parceria Nós Tentantes Projeto de Vida com a clínica VidaBemVinda. 

 

A. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: 

1. Tema deste ano: FIV com óvulos próprios; 

2. Casal que sofre de Infertilidade há mais de um ano; 

3. Mulher que tenha Indicação médica de fazer uma Fertilização in Vitro; 

4. O casal selecionado precisa ter a disponibilidade e condições para estar na 

cidade de São Paulo durante o tratamento de Fertilização in Vitro, pelo período 

que for necessário; 

5. Idade para mulheres: ter entre 18 e 40 anos, no momento da seleção;  

6. Idade para homens: ter entre 18 e 50 anos, no momento da seleção;  

7. O homem precisa ter o resultado do exame de Espermograma considerado 

normal no início do tratamento; 

8. A paciente precisa ter a Reserva Ovariana considerada normal (FSH <10 UI/L e 

Estradiol <80 pg/mL ou AMH > 1,1 ng/mL) no início do tratamento; 

9. Diagnóstico de Sorologias obrigatórias pela ANVISA negativas e em dia (até 6 

meses antes do final do tratamento);  

10. O paciente não deve ter nenhuma doença clínica mal controlada que 

contraindique a gravidez no momento do tratamento (avaliação médica);  

11. A mulher precisa ter útero em condições compatíveis com a gestação; 

12. Índice de massa corporal (IMC) ideal para as Mulheres: entre 18,5 - 30 kg/m2 ; 

13. O casal selecionado precisa estar de acordo com todos os Termos de 

Consentimento (da clínica VidaBemVinda) para a realização do tratamento;  

 

B. O QUE ESTÁ INCLUSO NO TRATAMENTO: 

1. Consulta médica de 60 minutos e retorno de 40 minutos para avaliação de 

exames e planejamento do tratamento; 



2. 1 ciclo de fertilização completo: todas as ultrassonografias para monitorização 

da ovulação, medicações, coleta de óvulos, fertilização propriamente dita, 

cultivo embrionário, a primeira transferência embrionária.  

3. O congelamento de embriões excedentes e a primeira anuidade; 

 

C. O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO: 

1. Os exames complementares necessários para diagnóstico de infertilidade;  

2. Os exames complementares necessários antes, durante e após o ciclo de 

Fertilização in Vitro (exceto ultrassonografias para monitorização da ovulação, 

que estão inclusas);  

3. Os testes de gravidez, ultrassonografias obstétricas e exames de seguimento de 

pré-natal; 

4. Tratamentos clínicos ou cirúrgicos de complicações inerentes ou não ao 

tratamento realizado; 

5. As transferências de embriões subsequentes após a primeira; 

 

D. PRAZOS E INCRIÇÕES: 

1. Período de inscrição: de 15 de Novembro à 14 de Dezembro de 2021, através 

do site: nostentantesprojetodevida.com.br 

2. As pessoas que se inscreverem no Projeto dentro do prazo estipulado acima, 

receberão um contato (telefônico ou videoconferência) da parte do Nós 

Tentantes Projeto de Vida, para uma entrevista que será usado no critério de 

escolha no final do período de Inscrição; 

3. Processo de seleção do casal escolhido será entre 15 e 22 de Dezembro e 2021; 

4. Data do anúncio do casal escolhido: 23 de Dezembro de 2021, ao meio-dia 

(horário de Brasília), através de uma live com o casal de ex-tentantes: Karina 

Steiger e Pedro Corbetta (idealizadores da rede de apoio Nós Tentantes Projeto 

de Vida e pioneiros em falar sobre ovodoação em rede nacional) juntamente 



com o casal selecionado, que será anunciado nas redes sociais das empresas 

envolvidas; 

5. O casal escolhido terá até o dia 31 de Março de 2022 para iniciar o tratamento 

na clínica VidaBemVinda. 

 

 

 

  
 


