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Genesis Brasilia: conforto, tecnologia e 
corpo clínico qualificado para atender a 
pacientes que desejam ter um bebê



Seja bem-vindo(a)  
aos novos tempos da  

Genesis Brasília!
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EDITORIAL2

Os sócios-fundadores da Genesis Brasília Adelino Amaral, 

Hitomi Nakagawa, César Barbosa e Rubens Iglesias



EXPEDIENTE

Todas as vezes que refletimos sobre a nossa mis-
são, precisamos resgatar os valores que nos trou-
xeram até aqui. Há mais de 25 anos, abraçamos 
a causa de homens e mulheres que sonham em 
ter filhos e trabalhamos para oferecer-lhes aco-
lhimento personalizado, confidencial e seguro, 
sempre baseado nos mais modernos conceitos da 
medicina reprodutiva.

Agora, nos sentimos muito felizes, orgulhosos e 
gratos por estarmos, mais uma vez, expandindo 
e qualificando nossos serviços para continuar-
mos sendo referência na área, no Distrito Fede-
ral e em todo o Centro-Oeste.

Nesses novos tempos, a Genesis Brasília traz 
para seus clientes espaços amplos, modernos, 
com equipamentos de última geração, um time 
de especialistas qualificados e constantemente 
atualizados em eventos nacionais e internacio-
nais. A incorporação contínua de novas tecnolo-
gias, o uso de técnicas cientificamente compro-
vadas e dos melhores insumos e uma abordagem 
multidisciplinar e integral de cada paciente fa-
zem parte do nosso DNA.

Oferecemos também atendimento diferenciado 
em ginecologia geral e terapêutica ginecológica 
minimamente invasiva. Nosso corpo clínico atua 

na execução de videolaparoscopias e vídeo-his-
teroscopias para abordagem conservadora e  
reconstrutiva dos órgãos pélvicos femininos, 
sempre com a preocupação de preservar a fer-
tilidade da paciente.

Integramos as principais instituições regulado-
ras da medicina e da reprodução assistida, como 
a Sociedade Brasileira de Reprodução Assisti-
da (SBRA), a Sociedade Brasileira de Reprodu-
ção Humana (SBRH), a Rede Latino-Americana 
de Reprodução Assistida (RedLara), a Câmara 
Técnica de Reprodução Assistida do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), a Sociedade Ame-
ricana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e a 
Sociedade Europeia de Reprodução Humana e 
Embriologia  (ESHRE). 

Temos ainda compromisso com a formação de 
novas gerações de profissionais e, por isso, de-
senvolvemos programas de estágio avançado e 
acolhemos mensalmente médicos profissionais 
de programas de residência em Ginecologia e 
Obstetrícia. Estamos prontos para ofertar o me-
lhor e mais seguro atendimento possível a cada 
cliente, com amor e tecnologia. 

Boa leitura!
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Joana tem 32 anos, deseja engravidar e, apesar das 
tentativas há mais de um ano, ainda não conseguiu. 

Camila tem mais de 35 anos e está tentando conce-
ber sem sucesso há mais de 6 meses. 

Carlos e seu parceiro, Henrique, desejam ter um 
bebê biológico. Maria e Cláudia também.

Já Ricardo foi diagnosticado com câncer e está preo-
cupado em preservar sua fertilidade para, quem sabe, 
ter seu primeiro filho após o tratamento da doença.

Ana, por sua vez, tem 33 anos, quer primeiro passar 
em um concurso público e ter seu filho apenas de-

Genesis Brasília oferece conforto 
e segurança a pacientes que 

desejam ter filhos
Com novo espaço, mais tecnologia e corpo clínico qualificado, a clínica dobrou sua 

capacidade de atendimento a homens e mulheres que querem ter um bebê

pois de encontrar um parceiro que ame e com quem 
deseje dividir a vida. Ela quer adiar a gravidez, mas 
não sabe por quanto tempo, e tem receio de perder 
a oportunidade de ser mãe biológica. 

São incontáveis as situações que podem deman-
dar o suporte das técnicas de reprodução assis-
tida para a geração de uma nova vida. Por isso, 
é preciso estar muito bem informado na hora de 
tomar a decisão de buscar ajuda.

Para oferecer o melhor atendimento, com seguran-
ça, privacidade, tecnologia e cuidado integral, a 
Genesis Brasília inicia o ano de 2018 com uma infra-
estrutura completamente renovada, que reflete os 
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Novos consultórios oferecem mais conforto 
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avanços da medicina reprodutiva e dá início a novos 
tempos na assistência em reprodução humana.

Com mais de 600 metros quadrados, a nova Ge-
nesis possui 8 consultórios médicos, 3 estações 
de ecografia, 2 salas de psicologia, 3 recepções 
e sala de coleta de sêmen em ambiente privativo, 
laboratório de reprodução assistida e centro cirúr-
gico equipados com a mais alta tecnologia.

Não bastasse todo o aparato tecnológico, o corpo 
clínico composto por mais de 30 profissionais entre 
médicos, embriologistas, psicólogos e enfermeiros 
é um dos mais qualificados do país. Além de apre-
sentar trabalhos e participar de eventos nacionais 
e internacionais, a equipe se reúne semanalmente 
para discutir casos, trocar experiências e atualizar 
protocolos de atendimento.

Moderno laboratório e equipe qualificada Salas de espera: mais espaço 
e privacidade

Atendimento personalizado com privacidade Manipulação de material genético é 
realizada com total segurança

600 m² de área

Localização estratégica

Fácil acesso e estacionamento

8 consultórios médicos

3 estações de ecografia

2 salas de psicologia

Sala VIP privativa

Sala de coleta de sêmen

3 recepções e pré-atendimento

Laboratório de reprodução assistida

Centro cirúrgico
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Alguns fatores são fundamentais para a segu-
rança e resolutividade do tratamento, entre eles, 
corpo clínico capacitado, uso de técnicas valida-
das pela ciência e parque tecnológico moderno. 
Saiba o que considerar na hora de escolher a sua 
clínica de reprodução assistida.

ACOLHIMENTO

O primeiro critério a ser observado em uma clí-
nica de reprodução assistida é o acolhimento 
dos pacientes. Por se tratar de um período muito 
delicado na vida de quem deseja ter filhos, é im-
prescindível que haja profissionais envolvidos em 
cada etapa dos possíveis tratamentos, esclare-
cendo detalhes sempre que necessário. “A clínica 
deve propiciar assistência personalizada, conforto 

e privacidade aos seus pacientes”, explica a Dra. 
Hitomi Nakagawa, uma das sócias da Genesis e 
atual presidente da Sociedade Brasileira de Repro-
dução Assistida (SBRA).

GARANTIAS LEGAIS

A clínica deve cumprir todas as normas da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) e resoluções do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM). De acordo com sócio, Dr. Adelino 
Amaral, é muito importante, por exemplo a acre-
ditação na Rede Latino-Americana de Reprodu-
ção Assistida (RedLara), instituição científica e 
educacional que agrupa mais de 90% dos cen-
tros que realizam técnicas de reprodução assis-
tida na América Latina.

NOVOS TEMPOS

COMO ESCOLHER A SUA CLÍNICA 
DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA
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A presença de equipamentos de última 
geração, a existência de um laboratório 
de reprodução assistida próprio e 
de um centro cirúrgico seguro para 
os procedimentos fazem com que a 
assistência prestada aos clientes seja 
integral e de alta qualidade.”
Dr. César Barbosa, sócio da clínica Genesis

www.genesis.med.br

“Ademais, é interessante que os profissionais se-
jam membros de sociedades científicas, como a 
SBRA, a SBRH, a Sociedade Americana de Me-
dicina Reprodutiva (ASRM) ou a Sociedade Eu-
ropeia de Reprodução Humana e Embriologia 
(ESHRE)”, exemplifica.

ESTRUTURA MODERNA

De acordo com o sócio Dr. César Barbosa, a es-
trutura física deve atender a todas as etapas do 
tratamento selecionado e cumprir as exigências 
das normas sanitárias vigentes, que vão desde o 
controle de ar até o uso de equipamentos alta-
mente sofisticados. “A presença de equipamentos 

de última geração, a existência de um laboratório 
de reprodução assistida próprio e de um centro 
cirúrgico seguro para os procedimentos fazem 
com que a assistência prestada aos clientes seja 
integral e de alta qualidade”, enfatiza.

CORPO CLÍNICO QUALIFICADO

O corpo clínico deve ser constituído por equipe 
multidisciplinar com médicos, embriologistas, psi-
cólogos, enfermeiros, entre outros profissionais, 
com formação e experiência em reprodução as-
sistida. “Como é a mulher quem mais comumen-
te está ligada ao tema, a ginecologia tem muito 
destaque. Todavia, a urologia da mesma forma 

precisa ser forte e bem estruturada, já 
que em cerca de 40% dos casos o fator 
que provoca a dificuldade para engra-
vidar é masculino”, comenta o sócio da 
Genesis Brasília, Rubens Iglesias. 

De acordo com ele, a psicologia igual-
mente tem papel central na medida em 
que é responsável pelo acolhimento, 
resolução de conflitos dos pacientes e 
avaliação dos perfis para doadores e 
receptores de gametas ou de cedentes 
temporárias de útero. •Ampla recepção para pacientes

Centro cirúrgico equipado com tecnologia de ponta



Uma nova vida, com amor e tecnologia.
GENESIS NOVOS TEMPOS
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Novos tempos.


