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Siga-nos no facebook!
Tenha acesso a todas as novidades das Clínicas Pedro Choy em 1ª mão, ou 
contacte-nos através da Linha de Apoio 808 20 58 58 e coloque as suas dúvidas!

O Testemunho

Infertilidade

A Acupunctura e a Medicina Chinesa tratam há largas centenas 
de anos a infertilidade. No entanto, só há poucos anos o Ocidente 

passou a “reconhecer” a excelente prestação da Acupunctura no 
tratamento da infertilidade. A Acupunctura aumenta a possibilidade 

de gravidez, regulando o ciclo menstrual, melhorando o fluxo de 
sangue no útero, aumentando a quantidade e qualidade de  

esperma, reduzindo o stress e ansiedade relacionada à infertilidade 
e normalizando o sistema hormonal e endócrino.

“Ao fim de vários anos sem conseguir engravidar, eu e o meu marido 
recorremos à fertilização in vitro, mas sem sucesso... Lembro-me que 

por essa altura li um artigo do Dr. Pedro Choy sobre infertilidade e 
resolvi fazer uma consulta. O Dr. recomendou-me fazer um tratamento 

com Acupunctura e Fitoterapia tanto para mim como para o meu 
marido. Após termos cumprido escrupulosamente o plano delineado, 
tentámos novamente a fertilização in vitro e desta vez sim, trouxe um 
resultado positivo. Foi a maior alegria da minha vida. Oito meses após 

ter tido uma menina saudável e feliz, surgiu-nos uma outra notícia: 
Voltei a engravidar, desta vez de forma espontânea e nasceu um rapaz!” 

Caso Clínico

Ana e Paulo - 43 Anos e 45 Anos

Motivo de Consulta: Infertilidade  Clínica: Salvaterra de Magos

Resultados: 
Após ter cumprido rigorosamente todo o plano de tratamentos delineado 
em consulta, que neste caso durou cerca de 5 meses, a paciente fez uma 
nova F.I.V., tendo desta vez um resultado positivo, donde resultou uma linda 
menina. Decorridos 8 meses após o nascimento da menina, a paciente 
ficou novamente grávida, desta vez de forma natural.

Situação Clínica Inícial: 
Infertilidade. Paciente estava a tentar engravidar há 18 meses 
mas sem sucesso. Já tinha experimentado fazer Fertilização  
In Vitro (F.I.V.), contudo apesar de ter conseguido dois embriões, 
estes não se desenvolveram. Níveis da Prolactina elevados.

Férias de Verão

Vai de férias para o Algarve? 

e conheça o Centro Histórico da cidade de Faro,  

onde se insere a nossa clínica

Não interrompa o seu tratamento,

A Medicina Chinesa 
na Infertilidade


