
A fertilização in vitro (FIV) é psicologicamente 
e emocionalmente stressante.

O stress antes, durante e/ou depois do tratamento de FIV é 
multidimensional.
A ameaça de infertilidade permanente e perda de esperança 
constituem uma fonte crónica de stress.(1)

• problemas de autoimagem
• problemas psicológicos
• perda de esperança
• adoção de uma criança (4)

A percentagem de mulheres que interrompem 
o tratamento de FIV depois de um fracasso no 
primeiro ciclo foi de 24%. Após o segundo ciclo, 
a percentagem foi superior: 35% (2)

Dados recentemente publicados destacam a 
relação entre o microbioma vaginal e o sucesso 
nos processos de reprodução assistida. (6)

As principais consequências de um 
procedimento de FIV fracassado, segundo as 
próprias pacientes, foram:

Taxas de sucesso cumulativas corrigidas para a 
taxa de abandono de procedimentos de FIV.(3)

COM RECEPTIVFITY PODEMOS OPTIMIZAR 
O PROCESSO DE REPRODUÇAO 

ASSISTIDA, SE SOUBERMOS QUE A 
PROBABILIDADE DE SUCESSO NAS 

CONDIÇÕES ATUAIS É MUITO BAIXA(5)

Nº do 
ciclo

Grupo 
remanes-

cente

Nados vivos
N %

Candidatas 
para 

o ciclo 
seguinte

Nº de 
candidatas
que não re-
tornam (%)

1 20015 4744 (23.7) 15271 2951 (19.3)

2 12320 2545 (20.7) 9775 2472 (25.3)

3 7303 1466 (20.1) 5837 1755 (30.1)

4 4082 723 (17.7) 3359 1145 (34.1)

5 2214 375 (16.9) 1839 694 (37.7)

6 1145 178 (15.5) -

Ciclos 
totais 47079 10031 (21.3) -
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“É bom ter uma estimativa realista
das minhas possibilidades”.

“Isso irá ajudar-me a estar melhor preparada:   
mais calma e com menos stress”.

“Quanto mais conhecimento tenha de 
antemão, melhor”.

Declarações realizadas, mediante uma pesquisa online entre pacientes, através do 
website da Organização Holandesa de Pacientes de Fertilidade Freya.
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Um
teste

inovador 
com base no 

microbioma vaginal, 
que nos permite 

descartar o início de um 
ciclo de implantação de FIV,  

quando as probabilidades 
de sucesso são muito 

baixas (vpn >94%). 

NA FASE DE VALIDAÇÃO DOS ESTUDOS, NENHUMA DAS MULHERES COM 
PREVISÃO DE “PERFIL BAIXO” CONSEGUIU ENGRAVIDAR(5)

Ao não iniciar procedimentos com baixa probabilidade
de serem eficazes, consegue-se naturalmente, aumentar a 
taxa de sucesso do centro.

(5) Koedooder R, Singer M, Schoenmakers S, Savelkoul PHM, Morré SA, de Jonge JD, Poort L, Cuypers WJSS, Beckers 
NGM, Broekmans FJM, Cohlen BJ, den Hartog JE, Fleischer K, Lambalk CB, Smeenk JMJS, Budding AE, Laven JSE. The 
vaginal microbiome as a predictor for outcome of in vitro fertilization with or without intracytoplasmic sperm injection: a 
prospective study. Hum Reprod. 2019 Jun 4;34(6):1042-1054. doi: 10.1093/humrep/dez065. Erratum in: Hum Reprod. 2019 Oct 
2;34(10):2091-2092. PMID: 31119299.

(5)

Reduz a taxa de abandono do procedimento, ao reduzir os 
fracassos.

Reduz as inconveniências associadas ao procedimento, 
quando as taxas de sucesso serão muito baixas.

Reduz as taxas de stress e ansiedade associadas a um 
fracasso, quando este é muito provável.

RECEPTIVFITY®

(7) Data on file

ReceptIVFity® estabelece um perfil bacteriano, em 
função das espécies e proporção de bactérias presentes
na vagina, segundo dados de estudos clínicos e 
validações realizadas em países europeus.

Com base nessa 
pontuação, o estudo
prevê a probabilidade  
de sucesso na 
implantação 
embrionária.

A colheita do muco vaginal com uma zaragatoa de algodão 
especial, incluída no kit de análise, pode ser realizada pela 
própria paciente, embora seja recomendada a colheita por 
um profissional.
Após a colheita da amostra, a zaragatoa deve ser colocada 
no tubo com líquido conservante, para envio ao laboratório. 
Lá, o DNA bacteriano recolhido da amostra será usado para 
determinar o perfil do microbioma. O relatório é recebido pelo 
especialista no prazo máximo de 10 dias úteis.

ReceptIVFity is designed to determine a woman’s current condition, based on the vaginal microbiome compositon, is right for embryo transfer, prior to the start of an IVF/ICSI treatment. The result of the test gives insight into the current micorbiome profile andthis affects the chances of pregnancy. It does not give any information on other factors that influence these chances, like embryo quality, age, weight etc. The result is interpreted by medical specialists in this areaof expertise and is valid for two months following the test. The ReceptIVFity test can offer the following outcomes: Not Good or (Very) Good. Please find a visual representation of the chances onpregnancy using IVF or ICSI below.

ANALYSIS REPORT

PATIENT AND SAMPLE DATA

SAMPLE NR.
IVF CLINIC

NAME DOCTOR
DATE TEST

DATE RECEIVED
DATE ANALYSIS
ANALYSIS NUMBER
REMARKS

NOT GOOD
with this result the chance  on pregnancy is low (5,9%)

On average, 1 out of 20 
 women with this profile 

 get pregnant*

GOOD
with this result the chance  on pregnancy is good (23,9%)

On average, 5 out of 20 
 women with this profile 

 get pregnant*

VERY GOOD
with this result the chance on pregnancy is very good (52,8%)

On average, 10 out of 20 
 women with this profile 

 get pregnant*

Your receptIVFity result:

GOOD

* Results of Dutch multicenter study, based on first embryo transfer.
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Species
Lactobacillus Crispatus 10%
Lactobacillus Iners 10%
Lactobacillus jensenii 10%
Lactobacillus spp 10%
Proteobacteria 10%
Other
species 1, species 2, species 3, species 4, species 5

10%
On next pages you will find the appendixes:Appendix 1: ISO certification lab 
Appendix 2: DNA Interspace Profiling techniqueAppendix 3: In-depth analysis of all major species

O perfil baixo baseado no microbioma não é permanente. A maioria das 
mulheres submetidas ao teste melhora o seu perfil em poucos meses.

Apenas 9% das pacientes permanecem num perfil baixo, 3 meses após a 
realização do teste basal.(7)

Em média, 25% das 
mulheres com este perfil 

engravidam.

PERFIL MÉDIO

Em média, 5% das
mulheres com este perfil 

engravidam.

PERFIL BAIXO

Em média, metade das 
mulheres com este perfil 

engravidam.

Níveis de Lactobacillus crispatus
<60%, presença de Lactobacillus 

iners e baixos níveis de 
Lactobacillus jensenii

Níveis de Lactobacillus crispatus
>60%, presença de Lactobacillus 

iners e baixos níveis de 
Lactobacillus jensenii

Níveis de Lactobacillus <20%, 
e/ou níveis de Lactobacillus 

jensenii >35%, e/ou presença de 
Gardnerella vaginalis e/ou níveis 

de Proteobacterias >28%

PERFIL ALTO

Os diferentes perfis baseados no microbioma de ReceptIVFity, 
mostram diferentes percentagens de probabilidade de engravidar.(5)

O uso indicado de RECEPTFIVITY® é durante as fases iniciais do 
procedimento, antes do uso de antibióticos.

· Não invasivo 
(esfregaço 
vaginal).

· Indolor.

· Sem efeitos 
adversos.


