
ERA - EMMA - ALICE - ENDOMETRIO – INSTRUÇÕES

Estas instruções só devem ser seguidas se o seu médico recomendou que você solicite o Kit EndomeTRIO da
Igenomix (ou qualquer um dos testes: ERA - EMMA - ALICE). Caso contrário, entre em contato com seu médico, pois
esses testes só podem ser realizados quando prescritos por um especialista.

Passo 1:  
Contate-nos

• Se for a primeira vez que seu médico solicita um teste ERA - EMMA - ALICE, forneça o endereço de e-mail e/ou número de 
telefone do médico. Entraremos em contato com seu médico para fornecer mais instruções e o manual do EndomeTRIO.

Passo 2:
Recebimento do Kit

Verifique o kit e tenha certeza que ele contém:
• Criotubo com 1,5 mL de solução transparente
• Receptáculo (embalagem secundária)
• Pipelle (verifique a data de validade)

Passo 3:
Dia da biópsia

Biópsia:
• Uma única biópsia endometrial é suficiente para o teste EndomeTRIO (inclui ERA, EMMA e

ALICE)
• Tamanho da amostra: é importante não exceder a linha branca marcada no criotubo

(fornecida pela Igenomix). Amostras maiores ainda podem ser avaliadas para determinar se
o material genético foi adequadamente preservado. Se não for esse o caso, uma nova
amostra será solicitada.

• Se o teste ERA for solicitado (sozinho ou em conjunto com os outros testes), a biópsia
endometrial deve ser realizada de acordo com as instruções fornecidas no manual do
EndomeTRIO (visite nosso site para obter informações adicionais).

Após a Biópsia:

•A amostra deve ser transferida imediatamente para o criotubo fornecido e agitada
vigorosamente por alguns segundos.

• Etiquetar o tubo com duas identificações (seguindo uma das opções abaixo):

Nome completo da paciente e data de nascimento ou

Nome completo da paciente e número de ID da paciente

Amostras etiquetadas de forma incorreta ou não identificadas poderão ser rejeitadas.

• O criotubo contendo a amostra deve ser transferido para uma geladeira (4-8ºC)
imediatamente e deve ser armazenado por pelo menos 4 horas. Após esse período, amostras
podem ser enviadas para a Igenomix a temperatura ambiente.

• ERA: As amostras também podem ser mantidas em geladeira por até 5 dias ou congeladas a -
20 °C (após as primeiras 4 horas a 4-8 ° C), se não forem enviadas para Igenomix
imediatamente após a coleta da amostra.

• EMMA e ALICE: Como o microbioma pode variar ao longo do tempo, recomendamos o envio
das amostras o mais rápido possível, após a coleta. Não recomendamos o atraso do envio por
mais de uma semana.

• Coloque o receptáculo dentro da caixa do kit, juntamente com a documentação completa.

Notas importantes:

• Após ler atentamente o manual do
EndomeTRIO, o médico responsável deve
determinar o tipo de ciclo, protocolo de
tratamento clínico e data da biópsia. Os
documentos podem ser baixados no site:
https://endometrial.igenomix.com/

• Os seguintes casos podem levar à
rejeição da amostra:

- Amostras não acompanhadas da
documentação (formulário de requisição

do teste e consentimento informado)
- A documentação da amostra (formulário

de requisição do teste e consentimento
informado) não preenchida corretamente

- Os campos obrigatórios na
documentação de amostra,
identificados nos formulários com
um asterisco (*), não preenchidos
- Falta de assinatura e/ou rubricas do
paciente e/ou assinatura do médico no
Formulário de requisição do teste e
Consentimento informado.

• Formulário de Requisição de Teste e Formulário de 
Consentimento: verifique a instrução da caixa do kit de como 
obter a documentação.
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Passo 5: 
Transporte da amostra

Para assegurar que a integridade da amostra não seja comprometida, o que pode levar a falha do teste e a necessidade 
de repetição da coleta de amostra, siga as seguintes recomendações:

- Entre em contato para agendarmos a retirada de acordo com a sua localização e com pelo menos 24 horas de

antecedência à coleta.

- Assegure-se de que a caixa de transporte contenha a etiqueta UN3373 visível.

- O horário de atendimento:

Unidade São Paulo: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00 hs, sábado das 08:00 às 12:00 hs.

Outra Unidade: segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00 hs.

Feriados podem causar interrupções no serviço. No caso de qualquer interrupção, a Igenomix notificará você sobre

alterações que se apliquem às retiradas.

- Quando optar pelo transporte através de Correios, seguir as instruções da agência do local.

- Encaminhe o mais rápido possível, a fim de garantir a qualidade da amostra.

Passo 6:  
Resultados dos testes

O médico que solicitou o teste receberá os resultados dentro de 15 dias úteis a partir da recepção da 
amostra pela Igenomix.

O relatório do ERA inclui uma recomendação para realizar uma transferência personalizada de embriões. O relatório EMMA
e ALICE inclui uma terapia sugerida, caso seja necessário. Para algumas pacientes, pode ser necessária repetir a biópsia
(para ERA, EMMA, ALICE ou EndomeTRIO).

Informações adicionais

Para qualquer dúvida, entre em contato

+55 11 31975846 atendimentoaocliente@igenomix.com
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Passo 4:
Logística

• As amostras podem ser enviadas à temperatura ambiente.

• O transporte à temperatura ambiente não deve exceder 5 dias para garantir a conservação da amostra. Nós
recomendamos enviar as amostras com uma barra de gelo reciclável se a temperatura ambiente exceder 35ºC. Para
mais detalhes, por favor, contate nosso Departamento de Logística.
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