Seu endométrio
importa

Uma visão
completa
da saúde
endometrial

O endométrio é o tecido que reveste a parede
interna do útero onde o embrião se implanta
e se desenvolve durante a gravidez.

Para ajudar você em sua
jornada rumo à gravidez

A IGENOMIX lidera as pesquisas neste campo
com o desenvolvimento de testes que
abrangem diferentes aspectos da saúde
endometrial.

Pesquisas recentes
demonstram que o
endométrio tem um
papel importante no
sucesso da gravidez

Quer saber mais
sobre sua saúde
endometrial?
Com uma amostra do tecido endometrial você
terá um maior entendimento de sua saúde
para aumentar as chances de gravidez.

www.igenomix.com.br

ERA

®

Análise da
Receptividade
Endometrial

Durante a FIV (Fertilização in Vitro), o embrião
saudável pode não se implantar caso sua
transferência não seja realizada no momento
adequado.
O endométrio é receptivo por um curto
período do ciclo - algo que pode variar entre
as mulheres. Este período é chamado de Janela
de Implantação (WOI).

O teste ERA identifica
sua WOI,
e com isso o
melhor dia para
a transferência
embrionária,
possibilitando um
aumento das chances
de gravidez*

* SREI Prize Paper 2016. 0-115 Simón et al. on behalf of the
ERA RCT Consortium.

Análise Metagenômica do
Microbioma Endometrial

A saúde endometrial é fundamental para o
sucesso da gravidez.
Um endométrio saudável é composto por uma
flora bacteriana rica em bactérias benéficas.
EMMA é o teste que identifica os níveis
saudáveis de bactérias e se necessário,
recomenda o melhor tratamento probiótico
para o equilíbrio da sua flora endometrial e uma
maior probabilidade de gravidez.

Se os níveis de
bactérias benéficas
forem baixos, as
chances de
gravidez podem
diminuir*

* Moreno et al. Am J Obstet Gynecol 2016; 215(6):684-703.

ALICE

Análise da
Endometrite Crônica

Endometrite Crônica é uma das causas da
infertilidade. Esta doença causa a inflamação
do endométrio sem produzir sintomas na
maioria dos casos.
Os métodos tradicionais de diagnóstico não
conseguem identificar a bactéria causadora da
infecção, portanto geralmente são prescritos
antibióticos que não são específicos para o
tratamento.
O teste ALICE identifica as principais bactérias
causadoras da Endometrite Crônica e indica o
antibiótico ou probiótico mais adequado para
cada caso.

A Endometrite Crônica
afeta 30%* das pacientes
inférteis. Em casos de
falhas de implantação ou
abortamento de repetição,
a incidência chega a 66%**
* Moreno et al. Am J Obstet Gynecol 2018; doi:
10.1016/j.ajog.2018.02.012.
** Cicinelli et al. Reprod Sci 2014; 21(5):640-7.
Cicinelli et al. Hum Reprod, 2015; 30(2):323-30.

