
REVISÃO SISTEMATIZADA

Resumo A ameaça de aborto é definida como sangramento vaginal, geralmente 

indolor, que ocorre na primeira metade da gravidez com concepto vivo sem dilatação cervical. Muitas intervenções 

são utilizadas para a ameaça de aborto espontâneo. Quando uma causa específica é identificada, o tratamento 

direcionado pode reduzir taxas de abortamento. No entanto, na maioria dos casos, a fisiopatologia permanece 

desconhecida. Intervenções inespecíficas como repouso no leito e ausência de relações sexuais, apesar de 

comumente aconselhadas pelos médicos, não têm comprovação de benefício. A didrogesterona, um derivado 

progestínico, parece reduzir o risco de abortamento. Esta revisão mostra a qualidade das evidências científicas 

e o grau de recomendação das várias condutas para o tratamento da ameaça de aborto, concluindo que ainda 

é necessário realizar outros ensaios clínicos maiores, placebo-controlados e randomizados sobre o tratamento 

da ameaça de aborto para definir a eficácia da maioria das intervenções.

Abstract Threatened miscarriage is defined as a vaginal bleeding, usually 

painless, which occurs in the first half of viable pregnancy without cervical dilatation. Many interventions are 

used for threatened and recurrent miscarriage. When a specific cause is identified, directed treatment may 

reduce miscarriage rates. However, in the majority of cases, the pathophysiology remains unknown. Unspecific 

interventions, as bed rest and avoidance of sexual intercourse, though commonly advised, are of no proven 

benefit. Dydrogesterone, a progesterone derivative, may further reduce miscarriage rates. This review shows the 

scientific evidence and classification quality of several interventions for the treatment of threatened miscarriage. 

Larger, randomized and controlled trials on the treatment of threatened miscarriage are needed to support the 

majority of the interventions. 
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Introdução

Ameaça de aborto é a presença de sangramento transvaginal 

antes de 20 semanas de gestação, associado ou não a dores por 

contrações uterinas. Alguns trabalhos ampliaram o limite da 

idade gestacional para até 22, 23 ou 24 semanas.1-3 O colo uterino 

deve estar fechado e o concepto vivo intraútero. A vitalidade do 

concepto é um aspecto indispensável na abordagem de uma ame-

aça de aborto. Para este fim, a ultrassonografia é uma ferramenta 

fundamental. A detecção de gravidez ectópica, ovo anembrionado, 

bradicardia fetal e óbito fetal são diagnósticos que não justificam 

qualquer intervenção no intuito de preservar a gestação.4 

O abortamento pode ser classificado em precoce, quando ocorre 

no primeiro trimestre; e tardio, no segundo trimestre. No primeiro 

trimestre, cerca de 70% dos abortamentos ocorrem devido a anor-

malidades cromossômicas. Neste período, outras possíveis causas 

são a insuficiência lútea, o uso de álcool, fumo e outras drogas, 

além de doenças sistêmicas, como diabetes mellitus descontrolado, 

lúpus eritematoso sistêmico e tireoideopatias2(C).

No segundo trimestre, porém, as cromossomopatias são 

responsáveis por apenas 20% dos abortamentos. A maioria dos 

casos é decorrente de doenças maternas, como anomalias uterinas 

congênitas, infecções maternas, insuficiência istmo-cervical e 

estados trombóticos2(C).

Quanto ao prognóstico, a ultrassonografia pode antecipar 

uma evolução desfavorável da gestação inicial. O saco gestacional 

deve ser visualizado intraútero, por ultrassonografia transvaginal, 

quando a dosagem sérica da fração β da gonadotrofina coriônica 

humana (β-hCG) atingir 1000 mUI/mL. Além disso, um saco 

gestacional com diâmetro médio a partir de 8 mm, sem uma 

vesícula vitelina, ou acima de 16 mm, sem um embrião, são 

importantes parâmetros de mau prognóstico da gestação. A 

visualização da vesícula vitelina dentro do saco gestacional é 

evidência definitiva de gravidez intraútero. Quando o compri-

mento cabeça-nádega (CCN) medir 5 mm, a atividade cardíaca 

embrionária já deve ser detectada pela via transvaginal. Uma 

diferença pequena de aproximadamente 5 mm entre as médias de 

diâmetro do saco gestacional e do CCN sugere um risco de 80% 

para abortamento. Estes parâmetros ultrassonográficos podem ser 

correlacionados com o β-hCG sérico e, em alguns casos, também 

pode ser necessário esperar uma semana a mais de observação 

antes de confirmar o mau prognóstico da gravidez4-6(B). 

Outros aspectos a serem observados durante a abordagem da 

ameaça de abortamento são: o período e a intensidade do san-

gramento e os antecedentes maternos. Se o sangramento ocorre 

entre cinco e seis semanas de gestação, o risco de abortamento é 

cinco vezes maior do que quando acontece entre 13 e 20 semanas. 

Quanto mais intenso for o sangramento, pior o prognóstico. Os 

antecedentes obstétricos são importantes visto que a primigrávida 

tem risco de abortamento em torno de 4 a 5%, enquanto que nas 

mulheres com antecedentes de abortamento, este risco eleva-se 

para 19, 24, 30 e 40% diante da história de um, dois, três ou 

quatro abortamentos anteriores, respectivamente.3 

Um estudo recente detectou que a gestação que evolui após a 

ameaça de abortamento tem um risco maior de parto prematuro 

(RR=3,72; IC 95%=1,2-11,2; n=214)7(B).

Metodologia

Esta revisão bibliográfica foi realizada por meio de pesquisa 

de publicações indexadas nas bases de dados do Medline, Lilacs, 

Biblioteca Cochrane, Pubmed e Periódicos Capes, utilizando as 

seguintes palavras-chaves, combinando entre si: ‘ameaça de aborto’, 

‘abortamento habitual’, ‘progesterona’, ‘vitaminas’, ‘aspirina’, 

‘abortion’, ‘miscarriage’, ‘recurrent miscarriage’, ‘management’, ‘pro-

gesterone’, ‘vitamins’, ‘bed rest’, ‘aspirin’ e ‘heparin’. Foi dada maior 

prioridade aos artigos publicados nos últimos cinco anos e foram 

selecionados, principalmente, ensaios clínicos randomizados e 

revisões sistemáticas. As principais intervenções utilizadas na 

ameaça de abortamento foram avaliadas quanto à eficácia e ao 

risco de teratogenicidade e de outros efeitos colaterais.

Condutas na ameaça de aborto

Frequentemente orienta-se à gestante com ameaça de abor-

tamento intervenções inespecíficas, como repouso no leito, 

abstinência sexual e medicamentos como antiespasmódicos e 

progesterona, sendo que algumas destas medidas ainda não 

estão apoiadas por evidências científicas. 

Repouso no leito

Uma revisão da Cochrane avaliou o repouso como uma 

intervenção para tratamento de ameaça de aborto e não foi 

observada melhora significativa na taxa eventual de aborto8(A). 

Nesta meta-análise foram selecionados apenas dois estudos que 

somaram 84 pacientes. O grupo que foi submetido ao repouso 

no leito domiciliar ou hospitalar não obteve melhores resultados 

na prevenção do abortamento, comparado ao grupo sem repouso 

(RR=1,54; IC95%=0,92-2,58)8(A).

Abstinência sexual

Ainda não existem estudos que avaliem o efeito da absti-

nência sexual para evitar aborto. Atualmente, recomenda-se 

a abstinência sexual por acreditar que as prostaglandinas do 
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líquido seminal e a ocitocina liberada durante a estimulação 

dos mamilos podem aumentar as contrações uterinas e piorar 

o quadro clínico.2

Vitaminas

Uma revisão da Cochrane com 17 estudos, incluindo 35.812 

gestantes, analisou a utilização de diversos tipos de vitaminas 

prescritas isoladamente ou em associação como método pre-

ventivo para ameaça de abortamento. Esta revisão concluiu que 

estes suplementos vitamínicos, iniciando antes da gravidez ou 

logo após o seu início, não diminuíram as taxas de abortamento 

espontâneo (RR=1,08; IC95%=0,95-1,24)9(A). 

Miorrelaxantes uterinos

Estes agentes são mais comumente utilizados na América 

Latina do que na Europa e nos Estados Unidos. Uma revisão da 

Biblioteca Cochrane, realizada em 2005, encontrou apenas um 

ensaio clínico randomizado publicado em 1986 que estudou o 

efeito do cloridrato de bufenina. Esta é uma droga vasodilatadora 

com ação miorrelaxante uterina sobre ameaça de abortamento em 

170 mulheres.10 Esse estudo mostrou menor risco de aborto, em 

comparação com placebo (RR=0,17; IC95%=0,06-0,42)10(A). 

Nesse trabalho, o método de randomização não ficou bem es-

clarecido e não existe outro estudo utilizando drogas tocolíticas 

para comparar com estes resultados. 

Outros relaxantes miometriais, tipo fenoterol e a isoxsupri-

na, são agonistas β2- adrenérgicos, os quais são normalmente 

utilizados para tratar a asma e que são eventualmente prescritos 

para evitar o abortamento. Porém não existem estudos recentes e 

bem conduzidos que apoiem esta indicação, talvez porque estas 

drogas não são frequentemente utilizadas durante a gestação. 

Gonadotrofina coriônica humana

Um ensaio clínico randomizado foi conduzido com 183 

pacientes apresentando ameaça de abortamento, 87 das quais 

foram randomizadas para receberem 5.000 UI de hCG sema-

nalmente, por via intramuscular, até a 14ª semana de gestação; 

e 96 pacientes receberam injeção de soro fisiológico como tra-

tamento placebo. Neste estudo não houve diferença estatistica-

mente significante entre os resultados de cada grupo (RR=1,1; 

IC95%=0,6-1,6)11(A). 

Antibióticos

Está estabelecido que a vaginose bacteriana pode predispor ao 

abortamento tardio e ao parto prematuro, porém há dúvidas em 

relação ao abortamento no primeiro trimestre. Apesar da revisão 

da Cochrane não encontrar força de evidência para recomendar a 

pesquisa e o tratamento de todas gestantes, no grupo de mulheres 

com antecedentes de parto pré-termo, o tratamento diminuiu o risco 

de ruptura prematura das membranas e o nascimento de fetos de 

baixo peso. Portanto, nas atuais circunstâncias e em casos específi-

cos, pode ser considerada boa conduta tratar a vaginose bacteriana, 

quando presente no segundo trimestre de gestação12(A). 

Progestágenos

A progesterona, além de preparar o endométrio para a implan-

tação do embrião e manter o útero relaxado, também aumenta 

a concentração plasmática do fator bloqueador dos linfócitos, 

que é imunomodulador, antiabortivo e melhora a vascularização 

uterina13,14(B). Existem várias formas de progesterona, como 

a progesterona natural, o acetato de medroxiprogesterona, o 

caproato de 17-alfa-hidroxi-progesterona e a didrogesterona. 

A medroxiprogesterona é um derivado da progesterona que 

tem efeitos androgênicos e que já foi associado à hiperplasia adrenal 

congênita em recém-nascidos do sexo masculino, quando utilizado 

no primeiro trimestre de gestação. Estudos de caso-controle não 

mostraram associação de teratogenicidade com a utilização de 

medroxiprogesterona.15,16 Mesmo assim, essa tem sido considerada 

uma droga de categoria X pela classificação da Food and Drug 

Administration (FDA), o que significa que é contraindicada em 

mulheres que estão grávidas. Além disso, os estudos não mostraram 

redução nas taxas de abortamento com esta droga. 

O caproato de 17-hidroxiprogesterona é considerado uma 

droga de categoria D pela FDA, o que significa que há evidência 

positiva de risco fetal humano, mas a sua utilização em mulheres 

grávidas pode ser aceitável se o benefício sobrepujar os riscos. 

Embora a sua utilização para a prevenção de abortamento seja 

contraindicada, durante a gravidez seu uso foi estimulado pelos 

recentes indícios de que reduz as taxas de trabalho de parto pre-

maturo nas pacientes de alto risco para prematuridade17(A). 

A progesterona pode ser administrada por via oral, vaginal 

ou intramuscular. A administração oral resulta em efeitos co-

laterais tais como náuseas, cefaleias, sonolência e uma extrema 

variabilidade nas concentrações plasmáticas. A utilização da via 

vaginal oferece concentrações mais elevadas no útero e menores, 

porém mais constantes, na corrente sanguínea. A progesterona 

administrada por via intramuscular proporciona níveis sanguí-

neos excelentes, mas pode induzir a abscessos e é menos aceito 

pelos pacientes. A administração vaginal parece ser a via prefe-

rida.18 Uma meta-análise avaliou o uso de vários progestágenos 

citados por via oral, intramuscular ou vaginal na prevenção de 

ameaça de abortamento e selecionou 15 estudos com 2.118 pa-

cientes, considerando o abortamento como principal desfecho. 

Foi observado que não houve melhora dos resultados no grupo 
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que utilizou progesterona, comparado ao Grupo Controle e ao 

Placebo (OR=0,98; IC95%=0,78-1,24)19(A), exceto quando o 

grupo estudado era composto por pacientes com abortamento 

habitual (OR=0,38; IC95%=0,20-0,70; n=223)19(A).

Após fertilização assistida, a administração de progestágenos 

como progesterona natural micronizada, 600 mg ao dia, ou 

didrogesterona, 30 mg ao dia, durante a fase lútea e mantendo 

por mais 12 semanas, não diminuiu significantemente a taxa de 

abortamentos (OR=0,52; IC95%=0,23-1,18)20 (A). Assim como 

a progesterona injetável, a intramuscular ou a subcutânea, 50 mg 

ao dia, após a fertilização e mantendo por mais seis semanas não 

revelou melhores resultados na manutenção das gestações21(A). 

Um pequeno ensaio clínico com 154 pacientes utilizou 

a didrogesterona no tratamento da ameaça de abortamento e 

obteve melhor resultado na evolução da gestação no Grupo 

Tratado (RR=3,77; IC95%=1,01-14,11)22(A). Outro ensaio 

clínico randomizado estudou a sua utilização em pacientes 

com abortamento recorrente e observou uma diminuição no 

número de abortos em relação ao Grupo Controle (RR=0,38; 

IC95%=0,14-1,00)23(A). A didrogesterona é uma progesterona 

sem efeitos androgênicos, administrada por via oral e não há 

relatos de anomalias fetais com seu uso. 

Aspirina

A aspirina em baixas doses também foi avaliada por meta-

análise como tratamento para diminuir a taxa de abortamento 

em mulheres submetidas à fertilização in vitro, e não foram 

observados melhores resultados comparando-se ao placebo 

(RR=0,88; IC95%=0,54-1,43; n=570)24(A). A prescrição de 

aspirina durante o primeiro trimestre de gravidez foi associada 

a maior risco de gastrosquise25(C). Porém, estudos posteriores 

não confirmaram esse achado e sequer o aumento de quaisquer 

outras malformações26(B).

Conclusões e recomendações finais

O sangramento vaginal é um sinal obrigatório para o diagnós-

tico de ameaça de abortamento; por isso, o exame ginecológico 

torna-se imprescindível para detectar se o mesmo provém do 

interior do útero e para afastar enganos devido à lesão benigna 

ou maligna do colo uterino ou da vagina.

No primeiro trimestre, a ultrassonografia é indispensável para 

avaliar a evolução satisfatória da gestação e a real necessidade de 

qualquer intervenção diante de uma ameaça de abortamento, já 

que a maior parte dos abortos, neste período, ocorrem devido a 

anormalidades cromossômicas do concepto.

Orientações comuns na assistência obstétrica, como o 

repouso no leito e a abstinência sexual, não se apoiam em 

evidências científicas. Por outro lado, é uma informação 

importante, pois pode aliviar a sensação de culpa do casal 

que geralmente associa o coito ao desencadeamento do 

quadro clínico.

Os antiespasmódicos são frequentemente prescritos nos 

serviços de emergência do Brasil para tratar as cólicas no início 

da gestação. Porém, não existem estudos que validem seu uso 

na prevenção da ameaça de abortamento.

Em alguns estudos, os progestágenos têm mostrado resul-

tados satisfatórios no tratamento da ameaça de abortamento, 

principalmente nas pacientes com abortamento habitual. Os 

progestágenos relaxam o miométrio e, por isso, podem aliviar 

o desconforto pélvico ocasionado pelas contrações uterinas. 

Entretanto, as evidências científicas são ainda preliminares para 

que sejam recomendados como opção terapêutica para ameaça 

de aborto (Tabela 1).

Nas pacientes submetidas à reprodução assistida, um esquema 

de prescrição de progestágenos, de curta duração, correspondendo 

apenas à fase lútea, apresenta melhores resultados na taxa de 

gestação clínica; porém, o uso prolongado por 6 a 12 semanas 

não parece ser cientificamente justificável.

A grande maioria das evidências científicas existentes nesta 

revisão, apesar de serem do mais alto grau de recomendação, 

são insuficientes devido ao tamanho da amostra e à escassez de 

trabalhos. Ensaios clínicos randomizados com maior número 

amostral, bem controlados e multicêntricos devem ser realizados 

para definir o verdadeiro papel da maioria das condutas propostas 

para tratar a ameaça de abortamento. 

Intervenções Desenho do estudo n amostral Risco de abortamento Grau de recomendação
Repouso Meta-análise 230 Não reduz A

Vitaminas Meta-análise 35.353 Não reduz A

Relaxamento muscular ECR 170 Reduz A

Progestágenos Meta-análise 2.118 Não reduz A

Didrogesterona ECR 154 Reduz A

hCG ECR 183 Não reduz A

Aspirina ECR 570 Não reduz A

ECR: ensaio clínico randomizado.

Tabela 1 - Evidências científicas sobre as condutas na ameaça de abortamento esporádico
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