
A fiabilidade comprovada deste teste tem a duração de 2 

meses após a sua execução. Estão a ser conduzidas outras 

pesquisas para determinar se o perfil pode ser influenciado 

positivamente.

Caso tenha uma pontuação alta no teste ReceptIVFity, isso 

não significa que irá indubitavelmente engravidar, mas as 

possibilidades são boas. Em média, o primeiro tratamento FIV 

ou ICSI tem pouco mais de 30% de hipótese de resultar numa 

gravidez e um perfil de elevada pontuação aumenta essa 

hipótese para 53%. Contudo, além do equilíbrio bacteriano, 

existem outros fatores que influenciam as hipóteses de 

engravidar: tal como a qualidade do óvulo e do esperma, a 

viabilidade do embrião, a massa corporal (IMC) da mulher e 

a idade..

UMA VISÃO GERAL DAS DECISÕES
Após decidir junto do seu médico, iniciar tratamentos FIV ou 

ICSI, poderá decidir em consulta se deseja ou não fazer o 

teste. O teste é muito simples, não tem efeitos colaterais e 

os resultados estarão disponíveis rapidamente, mas poderá 

acarretar alguns custos.

Uma baixa pontuação, o que se segue?

Se o teste resultar numa baixa pontuação, poderá consultar o 

seu médico sobre as opções. É importante compreender que 

a fiabilidade comprovada do teste é válida por dois meses 

após a colheita. O perfil bacteriano pode alterar com o tempo.

Partilha da toma de decisão

Independentemente dos resultados: a decisão sobre 

iniciar o tratamento é inteiramente sua (e do seu parceiro). 

Após consultar o seu médico, e com base nas suas 

circunstâncias pessoais, você decide se deseja ou não 

iniciar o tratamento FIV ou ICSI neste momento.

Vários factores podem influenciar a sua decisão. Por 

exemplo:

— O stress/cansaço físico e mental de um tratamento 

FIV ou ICSI

— O número de tratamentos FIV ou ICSI (e/ou o 

número de embriões transferidos) que será (ainda) 

reembolsado/comparticipado pela sua seguradora

— Quaisquer custos de tratamentos que você terá que 

pagar por si mesma

— Outros fatores pessoais

QUESTÕES?

Ainda tem alguma questão após consultar o seu 

médico e ler o folheto?

Poderá encontrar informação adicional no website: 

www.nimgenetics.com ou contactar-nos através do 

endereço: info@nimgenetics.com.

O ÊXITO REPRODUTIVO AO 

SEU ALCANCE
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O QUE É RECEPTIVFITY?
ReceptIVFity  é um novo teste que lhe fornece uma melhor 

visão sobre a possibilidade de sucesso do tratamento de FIV 

ou ICSI. Este teste é realizado antes de um tratamento FIV ou 

ICSI e examina se as condições uterinas são as adequadas 

para a implantação do embrião.

Pesquisas científicas demonstraram que a composição 

bacteriana na vagina (microbioma vaginal) desempenha um 

importante papel nas hipóteses de conseguir uma gravidez 

bem-sucedida, usando tratamentos de fertilidade como FIV 

ou ICSI. O rácio entre os diferentes tipos de bactérias cria um 

perfil que gera uma pontuação ReceptIVFity (baixa, média ou 

alta).

O TESTE, COMO FUNCIONA?
Antes de iniciar o tratamento FIV ou ICSI, será recolhida uma 

amostra de muco vaginal, usando um cotonete especial de 

algodão fornecido no kit. Depois da recolha, o cotonete deverá 

ser colocado no tubo com líquido fornecido, que deverá então 

entregar ao seu médico. Este tubo será então enviado para o 

laboratório. No laboratório, será recolhido o DNA bacteriano 

da amostra e este será usado para determinar o perfil do seu 

microbioma. O seu médico vai receber os resultados dentro 

de 10 dias laborais e irá discutir o resultado consigo.

O RESULTADO
O teste ReceptIVFity determina o perfil do balanço bacteriano 

na vagina e pode resultar numa pontuação baixa, média ou alta.

- Em média, 3 em cada 6 mulheres obtêm uma pontuação alta, sendo 

que a probabilidade de gravidez é alta (52.6%)*.

- Em média, 2 em cada 6 mulheres obtêm uma pontuação média, 

sendo que a probabilidade gravidez é de 23.8%*.

- Em média, 1 em cada 6 mulheres obtêm uma pontuação baixa; quer 

isto dizer que a probabilidade de engravidar após um tratamento FIV 

ou ICSI é baixa (5.9%)*.

.

*% de gestações confirmadas por ultrasons após primeira transferência embrionária.

Baseado nos resultados de um estudo multicêntrico elaborado em oito clínicas FIV 

na Holanda.

E bom ter uma estimativa 
realista das minhas 
hipóteses.

Ajudou-me a estar mais 
preparada: mais calma e 
com menos stress.

Quanto maior 
conhecimento tivermos, 
melhor.

Depoimentos reais num inquérito online via 
website da Organização holandesa de pacientes de 
fertilidade Freya - Janeiro 2018

LO W

MEDIUM

HIGH

On average, 1 out o f 20 

women with this p rofi le 

get pregnant.*

On average, 5 out o f 20 

women with this p rofi le 

get pregnant.*

On average, 10 out of  20 

women with this p rofi le 

get pregnant.*

ALTO

MEDIO

BAIXO
Em média, 1 em cada 20 
mulheres com este perfil 
engravidou*

Em média, 5 em cada 20 
mulheres com este perfil 
engravidou*

Em média, 10 em cada 20 
mulheres com este perfil 
engravidou*


