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Resumo Entre as complicações de longo prazo da operação cesariana, destacam-se 

o acretismo placentário (placenta acreta, increta e percreta) e, mais recentemente, a implantação embrionária 

na cicatriz uterina de cesárea prévia. A denominada gravidez ectópica em cicatriz de cesárea persiste como um 

evento pouco divulgado em função da sua raridade; porém, apresenta incidência crescente devido principalmente 

ao aumento global das taxas de cesariana. Os atrasos no diagnóstico e no tratamento podem resultar em 

ruptura uterina, hemorragia grave, necessidade de histerectomia e elevada mortalidade materna. Dessa forma, 

os objetivos principais na condução dos casos de gravidez ectópica em cicatriz de cesárea devem incluir o 

diagnóstico ultrassonográfico precoce e acurado e a prevenção de hemorragias graves, além da preservação da 

fertilidade. Entretanto, devido à sua raridade, ainda não há consenso acerca da melhor forma de tratamento 

dessa complicação.

Abstract Among the long-term complications of cesarean section stand out the 

pathologically adherent placenta (accreta, increta and percreta) and, more recently, the embryonic implantation 

in the uterine scar from previous cesarean. The so-called cesarean scar ectopic pregnancy remains a little known 

event due to its rarity. But it shows increasing incidence due mainly to the overall increase in cesarean rates. 

The delay in diagnosis and treatment can result in uterine rupture, severe hemorrhage, need for hysterectomy 

and high maternal mortality. Thus, the main objectives in the management of cesarean scar ectopic pregnancy 

should include early and accurate ultrasound diagnosis and prevention of severe blood loss, and the preservation 

of fertility. However, due to its rarity, there is no consensus about the best treatment for this complication.
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Cesarean scar ectopic pregnancy: an emerging complication
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Introdução

Nas últimas décadas, a cesariana tornou-se a cirurgia mais reali-

zada nas mulheres em várias regiões do mundo. Como consequência, 

ocorreu também um aumento consistente dos relatos de complicações 

graves imputadas a esse crescimento global das cesáreas1 (A).

As principais complicações de curto prazo já foram amplamente 

divulgadas, com ênfase nos aumentos dos episódios de hemorragias, 

hemotransfusões, admissões em unidades de terapia intensiva, 

histerectomias e infecções pós-operatórias, além da possibilidade 

de causar prejuízos à amamentação e à relação mãe-filho1,2 (A,B).

Não menos consistentes são os relatos acerca dos efeitos adversos 

de longo prazo das cesarianas, tais como aderências intra-abdominais, 

placenta prévia, acretismo placentário, ruptura uterina, gravidez ectópica 

e infertilidade3 (B). Tais complicações reprodutivas tardias ocorrem, 

inclusive, em gestações subsequentes a uma única cesárea prévia.

De forma ainda mais preocupante, nos últimos dez anos, ocorreu 

um aumento substancial de relatos sobre uma nova complicação de 

longo prazo, que decorre da implantação embrionária anômala no 

útero das portadoras de cesáreas prévias: a gravidez ectópica em cicatriz 

de cesariana (GECC). A GECC é também citada na literatura como 

gravidez heterotópica em cicatriz de cesariana ou gravidez ístmica 

ou, simplesmente, gestação em cicatriz de cesariana. Caracteriza-se 

pela implantação do blastocisto no interior da cicatriz de cesariana, 

circundado por miométrio e tecido conjuntivo, completamente 

separado da cavidade endometrial. Segundo Fylstra4 (B), o primeiro 

relato de GECC foi realizado por Larsen e Solomon em 1978, sendo 

descrita como uma hemorragia pós-abortamento devido a um sáculo 

em cicatriz uterina de cesárea prévia4,5 (B,C).

Confirmando o aumento exponencial de incidência da GECC, 

em 2012, uma revisão publicada por Timor-Tritsch e Monteagudo 

encontrou relatos sobre a GECC em 19 artigos entre 1990 e 1999, 

48 artigos de 2000 a 2005 e 104 artigos entre 2006 e 20113 (B). 

A maioria dessas publicações é constituída por relatos e pequenas 

séries de casos que revelam uma abrangência global da sua ocorrência 

e originam-se, principalmente, de hospitais de nível terciário.

A despeito desse aumento de citações, a GECC é ainda con-

siderada a forma mais rara de gestação ectópica4,6-8 (B,B,C,A). 

Caso persista o ritmo atual de crescimento das cesarianas, princi-

palmente se associado à melhoria nos procedimentos diagnósticos, 

é provável que ocorra um aumento ainda mais substancial da 

sua ocorrência em futuro próximo. A real incidência da GECC 

ainda não foi definida; porém, alguns estudos já relataram uma 

ocorrência entre 1:2.216 e 1:1.800 de todas as gestações, com 

taxas de 0,15% em mulheres com cesariana prévia e de 6,1% das 

gestações ectópicas em pacientes com, pelo menos, uma cesárea 

anterior9-12 (C,C,B,B). Segundo um estudo de coorte retrospectivo 

de Michener e Dickinson, publicado em 2009, 9 de um total 

de 13 portadoras de GECC (69%) apresentavam apenas uma 

cesariana anterior13 (C). Não se constatou relação particular com 

idade materna e paridade12 (B). Até meados de 2012, apenas um 

único relato de GECC foi publicado na literatura brasileira14 (C).

A GECC está associada a um alto risco de complicações extrema-

mente graves, como ruptura uterina, hemorragia grave, coagulação 

intravascular disseminada, histerectomia e elevada morbimortalidade 

materna12,15,16 (B,B,C). Em face dessas complicações potencialmente 

catastróficas, apesar do aumento das publicações sobre o tema, o 

diagnóstico da GECC constitui ainda um desafio e a escolha da 

melhor estratégia terapêutica não é consensual.

Devido à inespecificidade do quadro clínico inicial, podem 

ocorrer dificuldades no diagnóstico diferencial da GECC, prin-

cipalmente em relação ao abortamento espontâneo em evolução 

e à gravidez istmocervical. O advento da ultrassonografia endo-

vaginal representou um avanço inquestionável no diagnóstico 

da GECC e contribuiu indiscutivelmente para a precocidade no 

seu reconhecimento. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior 

a possibilidade de instituir uma conduta conservadora, melhor 

o prognóstico gestacional e, também, significativamente me- 

nor o risco das indicações de histerectomia de urgência, preservando 

o futuro reprodutivo das pacientes.

No entanto, não há um protocolo universal para tratamen-

to da GECC, porque as condutas propostas até o momento 

baseiam-se no já citado número limitado de casos e os seus 

resultados são muito variáveis.

Metodologia

Foi realizada revisão da literatura nas bases de dados Medical 

Literature Analysis and Retrieval System on Line (MEDLINE)/Public 

MEDLINE (PubMed), Literatura Latino-Americana e do Caribe e 

Ciências da Saúde (LILACS)/Scientific Electronic Library (SciELO) e 

Biblioteca Cochrane, no período entre 2000 e 2012. Utilizou-se a 

combinação dos seguintes descritores na língua portuguesa: cesárea/

efeitos adversos, gravidez ectópica/etiologia, gravidez ectópica/diag-

nóstico, gravidez ectópica/terapia e ultrassonografia pré-natal. Na 

língua inglesa, foram pesquisados os seguintes descritores: cesarean 

section/adverse effects, ectopic pregnancy/etiology, ectopic pregnancy/diagnosis, 

ectopic pregnancy/therapy e prenatal ultrasonography.

A seleção inicial dos artigos foi realizada com base em seus títulos 

e resumos e, quando relacionados ao tema, buscou-se o texto com-

pleto. Foram encontradas 169 publicações que, em função da baixa 

incidência da GECC, na sua maioria apresentam pequenas séries de 

casos e relatos de casos isolados. A seguir, em obediência às normas 

editoriais de Femina, foi selecionado um total de 25 referências 

para esta revisão, priorizando as publicações mais recentes e com 

número maior de casos, os relatos com ênfase no diagnóstico e nas 
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várias modalidades de tratamento da GECC e, também, revisões 

prévias sobre o tema.

A correspondência entre o grau de recomendação e a força de 

evidência científica baseou-se no Projeto Diretrizes da Associação 

Médica Brasileira (AMB, http://www.amb.org.br).

Discussão

Nas duas últimas décadas, o aumento das taxas de cesariana tem 

ocorrido globalmente, abrangendo países de diferentes níveis de de-

senvolvimento. Como exemplo dos países desenvolvidos, nos Estados 

Unidos da América ocorreu um acréscimo de 53% do índice de cesáreas 

entre 1996 e 2007, que atingiu 31,8% dos nascimentos, largamente 

atribuído ao aumento de 12,6 a 20,6% das cesarianas primárias3,17 

(B). No continente asiático, a emergente China apresentou um índice 

de 46,2% de cesáreas em 20081 (A). No Brasil, segundo o Ministério 

da Saúde (http://www.datasus.org.br), em 2010, pela primeira vez 

o número de cesáreas suplantou o de partos vaginais: 52% do total 

de nascimentos, 82% nos hospitais privados e 37% na rede pública.

As consequências adversas desse aumento generalizado das cesáreas 

estão amplamente documentadas e, entre as complicações de longo 

prazo, os diagnósticos também crescentes de placenta prévia e acretismo 

placentário são preocupantes. A frequência do acretismo placentário, 

uma complicação rara entre 1930 e 1950 (1:30.000 nascimentos), 

atingiu valores tão altos quanto 3:1.000 partos na última década3 (B).

A GECC é outra grave consequência tardia do aumento das ce-

sarianas, porém, pouco conhecida e estudada até o momento, porque 

é uma complicação ainda incomum (1:2.000 gestações, em média). 

Entretanto, nos últimos dez anos, houve um crescimento progres-

sivo das publicações sobre a GECC, em função principalmente do 

aumento das indicações de cesariana, mas também em decorrência 

do aprimoramento das técnicas diagnósticas6,10,11 (B, C, B).

As inserções anômalas da placenta são responsáveis por 50–60% de 

todas as histerectomias obstétricas, 66% das quais com história prévia 

de cesariana10 (C); porém, existem diferenças entre as implantações na 

GECC e na gestação intrauterina com acretismo placentário. Na GECC, 

o saco gestacional é completamente circundado pelo miométrio e pelo 

tecido fibroso cicatricial e, portanto, separado da cavidade endome-

trial. No acretismo, a gravidez localiza-se essencialmente no interior 

da cavidade uterina e caracteriza-se pela ausência de decídua basal e 

por graus variados de invasão do miométrio pelo trofoblasto4,12 (B). A 

GECC é também considerada como um evento mais agressivo do que 

a placenta prévia e o acretismo placentário devido à precocidade da 

invasão miometrial, que ocorre no primeiro trimestre gestacional6 (B).

Fisiopatologia

A GECC é uma condição iatrogênica, cuja fisiopatologia ainda 

não foi plenamente estabelecida3,18 (B,C). O mecanismo mais pro-

vável consiste na penetração miometrial do blastocisto através de 

uma deiscência microscópica presente na cicatriz uterina de cesárea 

anterior, principalmente quando a incisão foi realizada em segmento 

inferior ainda não totalmente desenvolvido18 (C). Mais raramente, 

pode também resultar de um defeito endometrial causado por trauma 

decorrente de procedimentos das técnicas de reprodução assistida19 (C). 

O primeiro caso de GECC após fertilização in vitro e transferência de 

embrião foi publicado por Seow et al., em 200020 (B).

A evolução natural da GECC pode resultar em abortamento 

espontâneo, devido à perda do seu suprimento vascular, ou no 

aprofundamento da invasão do miométrio no segmento inferior e 

de órgãos vizinhos, ao expandir as suas conexões vasculares19 (C).

Diagnóstico

Em razão do aumento dos relatos, o diagnóstico da GECC está 

cada vez mais precoce, seguro e efetivo, mas ainda representa um 

grande desafio12,13,17 (B,C,B). Em geral, como o quadro clínico da 

GECC não apresenta sintomas ou sinais característicos e pode ser 

assintomático inicialmente, o diagnóstico definitivo baseia-se prin-

cipalmente na propedêutica complementar.

De acordo com uma série de 12 casos, relatada por Seow et al., a 

idade gestacional no momento do diagnóstico variou de 5 a 12 se-

manas e 4 dias (média: 7,5±2,5 semanas) e o intervalo entre a última 

cesariana e a GECC foi de 6 meses a 12 anos9 (C).

Diagnóstico clínico

No contexto da inespecificidade clínica da GECC, o sinal ini-

cial mais comum é o sangramento transvaginal indolor (39%) ou 

acompanhado de dor leve a moderada (16%). A queixa isolada de 

dor abdominal ocorre em 9% dos casos. Em 37% das portadoras, 

o quadro clínico é assintomático. O exame clínico em mulheres 

estáveis é geralmente normal. A ocorrência de dor aguda intensa 

com sangramento abundante aponta para a iminência de ruptura, 

enquanto o colapso hemodinâmico indica fortemente o rompimento 

da GECC11-13,17 (B,B,C,B).

A história natural dessa complicação também fornece pou-

cas informações, porque são poucos os casos publicados que 

progrediram além do primeiro trimestre gestacional10,12 (C,B). 

São citados como fatores de risco o número de cesáreas prévias, 

o intervalo curto entre a cesariana e a gestação subsequente, a 

indicação da cesárea anterior e o número de camadas de sutura 

utilizadas na histerorrafia, além das condições de risco para 

acretismo placentário, como uma ruptura endometrial prévia 

por curetagem uterina, miomectomia, metroplastia ou remoção 

manual da placenta13 (C). Devido ainda à raridade da GECC, é 

impossível uma conclusão definitiva sobre a importância desses 

fatores predisponentes6 (B); porém, Michener e Dickinson, em 

2009, confirmaram uma associação positiva apenas com a rotura 
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endometrial prévia e a realização da cesárea mais recente antes do 

início do trabalho de parto13 (C).

Diagnóstico ultrassonográfico

O emprego da ultrassonografia endovaginal de alta resolução 

e do Doppler colorido tornou-se essencial para o diagnóstico da 

GECC, particularmente em associação com testes mais modernos e 

sensíveis de β-hCG sérico.

Segundo Timor-Tritsch et al.17 (B), o primeiro relato de diag-

nóstico de GECC com utilização da ecografia endovaginal — com 

confirmação pela ressonância nuclear magnética (RNM) — é atribuído 

a Godin et al., em 199721 (C).

Como podem ocorrer dificuldades na detecção precoce da GECC, 

o ultrassonografista deve estar familiarizado e atento aos critérios 

diagnósticos ecográficos, especialmente em mulheres com cicatriz 

de cesárea prévia. Os resultados falsos positivos são raros22,23 (C); 

porém, um resultado falso negativo pode resultar em complicações 

graves, aumentando os riscos de tratamentos de urgência, incluindo 

as histerectomias. Segundo Rotas et al., a sensibilidade da ecogra-

fia endovaginal no diagnóstico da GEC é de 84,6% (intervalo de 

confiança — IC95% 0,763–0,905)11 (B). O diagnóstico diferencial 

deve incluir implantação baixa do saco gestacional, gravidez cervical 

e abortamento espontâneo em evolução3,22 (B,C). À medida que a 

gestação progride, torna-se mais difícil a distinção com a gravidez 

cervical e a implantação baixa intrauterina10,12 (C,B).

O único relato brasileiro de GECC também retrata as dificuldades 

diagnósticas descritas pela literatura sobre o tema. Inicialmente, o 

diagnóstico ecográfico foi de gestação tópica anembrionada (13 se-

manas e 3 dias de amenorreia) e a paciente foi submetida a curetagem 

uterina. Como a curetagem uterina transcorreu sem intercorrências 

e sem dificuldades técnicas, com saída de pequena quantidade de 

material e muitos coágulos, e como o colo sempre se manteve impér-

vio, suspeitou-se de gestação ectópica. Essa suspeita foi confirmada 

com o resultado anatomopatológico do material da curetagem, 

que mostrou endométrio decidualizado, sem vilosidades coriônicas 

e com o resultado positivo para β-hCG plasmático (51 mUI/mL).  

O diagnóstico definitivo de GECC foi firmado através de nova 

ultrassonografia com 15 semanas e 5 dias de amenorreia. Como a 

paciente preenchia todos os critérios para conduta expectante, foi 

adotado acompanhamento clínico com rigoroso controle ultrasso-

nográfico e a resolução foi espontânea14 (C).

Com o objetivo de facilitar o reconhecimento precoce da GECC, 

tem sido proposta a adoção de critérios ultrassonográficos mais rígidos 

para estabelecimento do diagnóstico.

De acordo com Jurkovic et al., além da constatação da ausência 

de miométrio normal entre o saco gestacional e a bexiga, devem ser 

utilizados os seguintes critérios ecográficos para diagnóstico da GECC:

1) cavidade uterina e canal cervical vazios;

2 saco gestacional localizado no local presumido da cicatriz 

segmentar de cesárea prévia;

3) evidência de circulação trofoblástica/placentária na dopplervelocime-

tria, através da presença de uma área de aumento da vascularização 

peritrofoblástica ou periplacentária no Doppler colorido, e de fluxo 

de alta velocidade (velocidade de pico >20 cm/s) e baixa impedância 

(índice de pulsatilidade <1) no Doppler pulsátil;

4) inabilidade de deslocar o saco gestacional da sua posição 

junto ao orifício cervical interno, quando uma pressão leve 

é exercida com a sonda endovaginal (sliding organs sign)10 (C).

Mais recentemente, Timor-Tritsch et al. propuseram modifica-

ções no grupo de critérios previamente publicados para diagnóstico 

da GECC. Segundo esses autores, o diagnóstico deve basear-se na 

presença de todos os seguintes critérios na ecografia endovaginal:

1) Cavidade uterina e canal endocervical vazios;

2) Placenta e/ou saco gestacional incorporados à cicatriz da histerotomia;

3) Nas gestações precoces (≤8 semanas), presença de saco gestacio-

nal triangular que ocupa o nicho da cicatriz, nas gestações com 

mais de 8 semanas, a forma pode tornar-se redonda ou oval;

4) Camada delgada (1 a 3 mm) ou ausente entre o saco gesta-

cional e a bexiga;

5) Canal cervical fechado e vazio;

6) Presença de pólo embrionário ou fetal e/ou vesícula vitelina, 

com ou sem atividade cardíaca;

7) Presença de um padrão vascular proeminente e intenso no 

local de cicatriz uterina de cesárea associado à positividade 

do teste de gravidez17 (B).

A RNM tem sido empregada como exame coadjuvante da 

avaliação ultrassonográfica6 (B). A despeito da sua superioridade 

na avaliação das estruturas pélvicas, a utilização da RNM tem sido 

reservada para os casos em que a ultrassonografia e o Doppler colorido 

são inconclusivos12 (B).

Mais raramente, alguns exames invasivos, como a histeroscopia e a 

laparoscopia, têm sido utilizados para confirmação diagnóstica24,25 (C).

O exame histopatológico fornece dados semelhantes aos encontrados 

nos casos de acretismo placentário, com ausência de camada decidual 

entre miométrio ou tecido cicatricial e o tecido trofoblástico13 (C).

Tratamento

Ainda em decorrência da sua raridade, não existe um con-

senso acerca da melhor abordagem terapêutica para os casos de 

GECC18 (C). O primeiro caso publicado foi tratado com sucesso 

através de laparotomia, histerotomia com evacuação dos produtos 

da concepção e reparo da deiscência da cicatriz uterina17 (B).

A escolha do tipo de tratamento para os casos de GECC deve 

basear-se em variáveis, como idade gestacional, viabilidade da gravidez, 
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integridade miometrial, intensidade dos sintomas, níveis de β-hCG, 

experiência do cirurgião e a opinião da gestante, após cuidadosa 

exposição sobre a gravidade das complicações imediatas ou tardias.

Em função da associação com complicações maternas graves, 

há poucos relatos de conduta expectante com nascimento de fetos 

vivos7,22 (C). Um estudo de Jurkovic et al. relata sucesso da conduta 

expectante em um de três casos viáveis de GECC; no entanto, a 

paciente em questão apresentou um abortamento incompleto com 

10 semanas gestacionais, enquanto as outras duas requereram o 

uso de metotrexate (MTX), com 10 semanas, e histerectomia de 

emergência, com 17 semanas de gravidez10 (C). Esses resultados 

confirmaram que a conduta expectante em GECC viáveis resulta 

em risco significativo de histerectomia de emergência se a gravidez 

progredir além do primeiro trimestre, mas pode constituir uma 

opção nos casos de embrião ou saco gestacional não viáveis com 

diminuição rápida dos níveis séricos de β-hCG.

Quando ocorre ruptura uterina ou hemorragia intensa, a indi-

cação de tratamento cirúrgico torna-se inevitável e a necessidade 

de histerectomia de urgência é mais frequente. Entretanto, frente à 

estabilidade do quadro clínico, o novo desafio terapêutico consiste 

na redução significativa das indicações de histerectomia, devido à 

inevitável perda da fertilidade e aos efeitos adversos significativos 

na saúde e na qualidade de vida das mulheres. Dessa forma, apesar 

da inexistência de um consenso, a maioria dos serviços preconiza a 

interrupção precoce da gravidez, de preferência no primeiro trimestre 

e logo após o diagnóstico ultrassonográfico, devido ao alto potencial 

de morbimortalidade materna6,10,12 (B,C,B).

Com esse objetivo, tem sido proposta uma gama de opções tera-

pêuticas, com taxas variáveis de sucesso13 (C). Uma revisão recente 

apontou a utilização de nada menos que 31 modalidades primárias 

no tratamento de 751 casos de GECC3 (B).

A partir da extensa lista já publicada de abordagens terapêu-

ticas empregadas de forma isolada ou conjunta, podem ser citadas 

como principais exemplos:

1) MTX7 (A) 9,10,13,16,18,19,26,27 (C);

2) histeroscopia18,25 (C);

3) laparoscopia22,23 (C);

4) embolização de artérias uterinas16,27 (C);

5) curetagem uterina10,13,19,22 (C).

De modo geral, esses procedimentos devem ser executados ou 

supervisionados por tocoginecologistas experientes em ultrassono-

grafia e, em alguns casos, é necessária a participação de especialistas 

em radiologia intervencionista. Algumas avaliações mais recentes 

sobre a efetividade desses principais protocolos primários também 

incluíram levantamentos iniciais acerca das suas complicações, 

sendo considerada como complicação a necessidade, imediata ou 

não, de intervenções secundárias3 (B).

Tratamento medicamentoso

Em decorrência da sua reconhecida atividade antitrofoblástica, o 

MTX é a droga mais utilizada no tratamento das gestações tubárias 

e cervicais íntegras e, como consequência, tornou-se uma opção 

terapêutica factível para os casos de GECC.

Na administração sistêmica do MTX, a dose mais utilizada é 

de 50 mg/m2 por via intramuscular, especialmente quando o nível 

de β-hCG é inferior a 5.000 mUI/mL, sem relatos de efeitos ad-

versos, como náuseas, estomatite, alopecia e pneumonite7 (C). No 

entanto, persistem alguns argumentos sólidos contrários à utilização 

sistêmica isolada do MTX, como a demora de dias — ou mesmo a 

sua ineficácia — para cessar os batimentos cardíacos do concepto. 

A meia-vida curta do MTX (8 a 15 h para doses superiores a 30 mg/m2) 

e a existência de tecido fibroso ao redor da GECC, usualmente menos 

vascularizado do que o endométrio normal, também podem alterar 

a absorção da droga no local. Além disso, crescimentos adicionais 

do embrião/feto e da vascularização do saco gestacional podem adiar 

uma abordagem terapêutica secundária, com aumento das taxas 

de complicações para a paciente. Entre os tratamentos de primeira 

linha, o uso sistêmico isolado do MTX tem resultado na maior 

incidência de complicações (62,1%), que podem atingir 86% dos 

casos se houver associação com curetagem uterina3 (B).

O MTX também tem sido utilizado através de injeção no saco 

gestacional, guiada por ultrassonografia endovaginal ou transabdo-

minal. A administração por via transvaginal utiliza uma distância 

menor do saco gestacional com risco mínimo de lesão vesical. Quando 

utilizada de forma isolada, ou associada à injeção intramuscular, 

a aplicação local do MTX tem apresentado as menores taxas de 

complicações (9,6%) entre as principais propostas de tratamento 

para a GECC3 (B). A administração local de outras substâncias em-

briotóxicas, como KCl (8 mEq; 2 mEq/mL), glicose hiperosmolar 

(3 mL; 50%) e tricosantin cristalino (1,2 mg), tem sido empregada 

isoladamente ou em associação com o MTX11 (B). Segundo Timor-

-Tritsch et al., os primeiros a relatarem injeções intragestacionais 

de MTX e KCl guiadas por ecografia endovaginal foram também 

Godin et al., em 1997, obtendo sucesso na interrupção de uma 

GECC com nove semanas de duração17,21 (B,C). Com a introdução 

de agulha de 22 gauge através do colo uterino, foram injetados 8 

mEq de KCl (2 mEq/mL) diretamente no tórax fetal para cessar a 

atividade cardíaca, e 60 mg de MTX no interior do saco gestacional 

e no miométrio circundante.

Uma série recente com 26 portadoras de GECC (6 a 14 semanas 

gestacionais) demonstrou a eficácia da administração combinada 

de injeções intragestacional e intramuscular de MTX em 19 pa-

cientes. Nessas gestantes, foram administradas 50 mg de MTX 

(25 mg na área do embrião/feto e 25 mg na área placentária) e 

adicionais 25 mg por via intramuscular. Nenhuma complicação 

foi observada. Foram relatados aumentos iniciais consistentes dos 
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níveis séricos da β-hCG e do volume e da vascularização do saco 

gestacional, que declinaram progressivamente após um período 

variável de tempo (24–177 dias)17 (B).

Tratamento cirúrgico

Inicialmente, a abordagem cirúrgica dos casos de GECC foi 

considerada uma estratégia complementar dos protocolos medica-

mentosos, ou, então, como conduta de emergência nas complicações 

maternas graves. Entretanto, com o desenvolvimento de técnicas 

minimamente invasivas baseadas na endoscopia, aumentaram as 

indicações do tratamento cirúrgico da GECC, realizado de forma 

isolada ou em associação com outros procedimentos.

A primeira aplicação bem sucedida da histeroscopia no 

tratamento de GECC foi descrita por Wang, em 200528 (C).  

A histeroscopia tornou-se um procedimento utilizado com maior 

frequência, porque permite a identificação do saco gestacional, a vi-

sualização e a coagulação dos vasos no local da implantação, a retirada 

da massa gestacional e o reparo simultâneo do defeito cicatricial. 

Constituem outras vantagens da técnica a ausência de toxicidade, a 

curta duração do seguimento e o rápido retorno da fertilidade6,12,15 (B) 
18 (C). Entretanto, o procedimento requer anestesia geral, habilidade 

cirúrgica e instalações adequadas, e tem sido empregado, preferen-

cialmente, nos casos em que a GECC se desenvolve em direção à 

cavidade uterina. Entre as terapias consideradas de primeira linha, a 

histeroscopia resulta em taxas de complicação superiores apenas às da 

injeção local do MTX (18,4%)3 (B). Como consequência, embora a 

experiência ainda seja limitada, as taxas iniciais de sucesso e a baixa 

morbidade são encorajadoras em relação ao emprego da histeroscopia 

no tratamento da GECC.

Segundo Ash et al.12 (B), a primeira ressecção bem-sucedida de 

GECC por via laparoscópica foi de Lee et al., em 199929 (C). Como a 

histeroscopia, a realização de laparoscopia também requer cirurgiões 

treinados, anestesia geral e instalações adequadas, porém sua indicação 

é mais apropriada quando ocorre crescimento da GECC no sentido 

da cavidade abdominal e da bexiga. Com a abordagem laparoscópi-

ca, o tecido gestacional é retirado em uma endobag, o sangramento 

pode ser minimizado pela injeção local de vasopressina (1 UI/mL; 

5–10 mL), a hemostasia é obtida por eletrocoagulação e o defeito 

uterino fechado com sutura endoscópica12 (B). Quando ocorrem 

dificuldades maiores na hemostasia ou sangramento incontrolável 

durante a laparoscopia, está indicada a conversão para laparotomia.

Na atualidade, a laparotomia, seguida de histerotomia, para remoção 

da GECC tem sido indicada quando ocorrem respostas inadequadas aos 

tratamentos medicamentoso ou cirúrgico iniciais, retardo no diagnóstico 

ou ausência de condições adequadas para o tratamento endoscópico. 

Sua indicação é mandatória na presença de ruptura uterina, quando, 

frequentemente, necessita de complementação com histerectomia 

de urgência, devido a hemorragias incontroláveis. Segundo alguns 

autores, a laparotomia representa a melhor opção terapêutica, porque 

reduz o risco de recorrência ao permitir a retirada completa da GECC4,7  

(B, C). Ademais, é um procedimento que não exige alta tecnolo-

gia, pode ser executado em hospitais de diferentes níveis, permite 

o reparo simultâneo da cicatriz uterina e a normalização rápida  

(1 a 2 semanas) dos níveis séricos de β-hCG. No entanto, resulta 

em feridas cirúrgicas mais amplas, estadia hospitalar e tempo de 

recuperação mais longos, além de um possível aumento do risco de 

acretismo placentário4,12,15 (B).

Mais recentemente, a histerotomia transvaginal tem sido 

proposta como um método menos invasivo e uma alterna-

tiva viável para a laparoscopia e a laparotomia no tratamen-

to da GECC. Wang et al., em 2012, publicaram uma série  

bem-sucedida de 12 casos tratados com histerotomia transvaginal 

associada à injeção de MTX (50 mg) ao redor da incisão. Não 

foram relatadas complicações intra e pós-operatórias, incluin-

do sangramento vaginal anormal e menstruações abundantes.  

A administração intramuscular adicional de MTX (50 mg/semana) 

no pós-operatório só foi utilizada quando as concentrações séricas de 

β-hCG decresceram lentamente26 (C). Entretanto, devido ao peque-

no número de casos, torna-se necessário uma quantidade maior de 

estudos para confirmar os resultados iniciais favoráveis.

Em relação à indicação da curetagem uterina como tratamento 

de escolha da GECC, a maioria dos relatos na literatura revela 

resultados subótimos, devido ao insucesso na retirada do tecido 

trofoblástico7 (C). São também citadas altas taxas de complicações 

graves, em níveis inferiores apenas à administração sistêmica de 

MTX (61,9%)3,6,9,11 (B,B,C,B). No artigo de Yang et al., explicitado 

a seguir, de 11 pacientes submetidas a curetagem uterina apenas 3 

não tiveram complicações, enquanto 8 apresentaram hemorragia 

grave durante o procedimento, requerendo 3 histerectomias e 1 

laparotomia27 (C). Como consequência, a curetagem uterina deve ser 

evitada como primeira escolha, porque pode resultar em hemorragia 

grave, transfusão sanguínea, procedimentos secundários adicionais 

de apoio, anestesia geral e, em muitas ocasiões, laparotomia e his-

terectomia. Caso seja utilizada, além de todos os cuidados pré- e 

pós-operatórios, os produtos sanguíneos devem estar disponíveis para 

hemotransfusão imediata. Na tentativa de diminuir a ocorrência de 

hemorragia local, pode ser tentada a inserção cervical de um cateter 

balão sob orientação ultrassonográfica3 (B).

Li et al., em 2012, publicaram um estudo randomizado compa-

rando as vantagens e desvantagens da aspiração embrionária guiada 

pela ecografia e associada à administração local de MTX (28 pacientes; 

grupo experimental) e da utilização sistêmica de MTX mais cureta-

gem uterina com histeroscopia (40 pacientes; grupo controle). Não 

houve diferenças estatísticas (p>0,05) no tempo para normalização do 
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β-hCG sérico, na duração da estadia hospitalar e nas taxas de infecções 

genitais. Entretanto, no grupo experimental foram significativamente 

menores a dose média de MTX (100 mg versus 148,48±26,47 mg; 

p<0,001), a hemorragia transvaginal maciça (0/28 pacientes versus 

7/40 pacientes; p=0,036), a leucopenia (3/28 pacientes versus 12/33 

pacientes; p=0,035) e a elevação de transaminases séricas (2/28 pacien-

tes versus 10/33 pacientes; p=0,023)8 (A). Com a observação de que 

foram incluídos apenas casos de GECC com menos de 8 semanas, esses 

resultados sugerem que a aspiração embrionária guiada pela ecografia 

e associada à administração local de MTX pode ser recomendada como 

um método simples, seguro e efetivo no tratamento da GECC, além 

de resultar em menores custos, inclusive quando comparados aos da 

embolização das artérias uterinas (EAU).

A EAU foi indicada inicialmente como tratamento conserva-

dor de várias complicações tocoginecológicas, como leiomiomas 

uterinos, hemorragia pós-parto e gravidez cervical. Atualmente, 

tem sido utilizada como integrante de protocolos terapêuticos 

primários para casos não complicados de GECC, em associação 

com procedimentos medicamentosos ou cirúrgicos. O estudo 

já citado de Yang et al., em 2010, comparou a eficácia da EAU 

combinada com MTX local a dois outros tipos de tratamento: 

curetagem uterina e MTX sistêmico. Um total de 66 portadoras 

de GECC foi dividido em 3 grupos: curetagem uterina (11 pa-

cientes; grupo A), MTX sistêmico (17 pacientes; grupo B) e 

EAU mais MTX local (38 pacientes; grupo C). As integrantes 

do grupo C obtiveram um resultado clínico melhor do que as 

gestantes dos grupos A e B (89,5% versus 27,3 e 58,8%, respec-

tivamente; p<0,001). A perda sanguínea média foi menor no 

grupo C do que nos outros dois grupos (240,5 mL versus 855,5 e 

639,4 mL, respectivamente; p=0,008 e 0,009, respectivamente).  

O tempo para normalização dos níveis séricos de β-hCG foram 

significativamente menores no grupo C em comparação com o 

grupo B (28,1 dias versus 44,3 dias; p=0,021). A estadia hospitalar 

também foi menor no grupo C do que no grupo B (12,5 dias versus 

22,0 dias; p=0,024). Porém, entre 4 a 12 dias pós-procedimento, 

63,2% das integrantes do grupo C (24 pacientes) foram sub-

metidas à curetagem uterina adicional devido à persistência de 

sangramento (13 pacientes) e/ou de massa embrionária maior 

que 5 cm (11 pacientes). Esta curetagem uterina adicional foi 

bem sucedida em 20 dessas pacientes, ocorreu hemorragia grave 

nas outras 4 mulheres e foi necessária nova EAU em 2 delas. Os 

autores concluíram que a associação da EAU com MTX local é 

benéfica para as pacientes que desejam preservar a fertilidade e 

é adequada como tratamento primário da GECC27 (C). Entre as 

terapias de primeira linha da GECC, a EAU resulta em taxas de 

complicação superiores às da injeção local do MTX e da histeros-

copia (46,9%)3 (B). Já foi relatada associação com complicações 

tromboembólicas, febre pós-operatória, dor abdominal, infecção 

pélvica, fístula vesical, amenorreia permanente devido à atrofia 

endometrial, e insuficiência ovariana precoce26 (C). Dessa forma, 

a indicação da EAU como conduta primária para os casos apa-

rentemente simples de GECC deve ser adotada com moderação, 

porque a espera de seu efeito sobre o sangramento pode atrasar a 

adoção de um tratamento mais eficaz e menos agressivo.

Prognóstico

Quanto ao futuro reprodutivo das portadoras de GECC, há 

relatos de gestações viáveis e de evolução normal após todas 

as modalidades de tratamento conservador. Até 2011, foram 

relatadas apenas 66 gestações intrauterinas após GECC3 (B). 

Ben-Nagi et al., em 2007, publicaram os dados de 40 pacientes 

submetidas a tratamento de GECC: o útero foi conservado em 

38/40 (95%; IC95% 88–100) casos, mas apenas 29/38 (76%; 

IC95% 62–90) mulheres foram mantidas em seguimento; 24/29 

(83%; IC95% 69–97) delas desejaram engravidar; 21/24 (88%; 

IC95% 75–100) mulheres conceberam espontaneamente, com 

um intervalo médio de 5,3 meses (1–48 meses); 20/21 (95%; 

IC95% 86–100) gestações foram intrauterinas e uma mulher 

(5%; IC95% 0–14) apresentou nova GECC; 13/20 (65%; IC95% 

44–86) gestações intrauterinas tiveram evolução normal; 9/13 

(69%) foram submetidas a cesariana; 7/20 (65%; IC95% 44–86) 

gestações intrauterinas terminaram em abortamento espontâ-

neo. Até a época da publicação do artigo, duas gestações ainda 

estavam em curso e não havia informações sobre os resultados 

gestacionais das outras duas pacientes. Os autores do artigo 

concluíram que o risco de complicações é pequeno, incluindo o 

de recorrência, e que é favorável o prognóstico reprodutivo após 

tratamento conservador da GECC22 (C). Entretanto, devido ao 

número ainda reduzido de relatos sobre gestações subsequentes 

à GECC, a publicação de novos casos permitirá uma avaliação 

mais consistente sobre o futuro reprodutivo dessas pacientes.  

A histerossonografia pode auxiliar na avaliação dos riscos de 

futuras complicações gestacionais, ao detectar a presença das 

seguintes imagens no local da cicatriz uterina: fluido no interior 

da incisão ou defeito de enchimento (nicho), definido como uma 

estrutura anecoica triangular, ou lacuna no miométrio da parede 

anterior do segmento inferior uterino. Embora ainda existam 

poucos dados sobre o risco de engravidar logo após a GECC, é 

aconselhável um intervalo maior do que 3 meses e, provavelmen-

te, de 1 a 2 anos7,9 (C). Aquelas pacientes que forem medicadas 

com MTX devem aguardar seis meses antes de engravidar26 (C).  

Ao engravidar, essas pacientes devem ser submetidas rotinei-

ramente a ultrassonografia endovaginal precoce para avaliar a 

localização da nova gestação e as condições da cicatriz uterina.
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Considerações finais

No âmbito de uma discussão mais profunda sobre o papel atual 

das cesarianas na assistência obstétrica, é fundamental a avaliação das 

suas complicações de longo prazo. Nesse contexto, não pode ser 

omitido que, frequentemente, essas graves complicações não chegam 

ao conhecimento dos profissionais responsáveis pela indicação do 

parto cesáreo anterior.

Além das complicações tardias clássicas, como a placenta prévia 

e o acretismo placentário, a GECC emerge atualmente como um 

grande desafio, em função das suas graves consequências, das incer-

tezas na sua fisiopatologia, das especificidades do seu diagnóstico 

e da inexistência de consenso em relação ao tipo de tratamento.

Quanto ao diagnóstico, a utilização da ultrassonografia endo-

vaginal e do Doppler colorido no primeiro trimestre gestacional 

tornou-se fundamental, particularmente em gestantes com cicatriz 

de cesárea prévia. Em decorrência das dificuldades na detecção 

precoce da GECC, o emprego de critérios ecográficos rígidos, que 

já estão descritos na literatura, minimiza os diagnósticos equi-

vocados e permite uma abordagem terapêutica também precoce.

A despeito da falta de consenso sobre o tratamento, os dados 

já disponíveis indicam que a conduta expectante é raramente 

bem-sucedida e a maioria dos autores recomenda a interrupção 

da gravidez no primeiro trimestre, devido ao risco crescente  

de ruptura uterina, hemorragia grave e aumento da mortalidade 

materna. Avaliações ainda iniciais das abordagens terapêuticas  

de primeira linha têm atribuído as menores taxas de complicações 

à injeção local de MTX guiada pela ultrassonografia, associada 

ou não ao MTX intramuscular, e à histeroscopia. No entanto, 

como a experiência atual baseia-se principalmente em um 

número reduzido de casos, é possível que as dúvidas acerca do 

tratamento mais adequado para a GECC só serão respondidas de 

forma mais consistente através da organização de centros regio-

nais de atendimento e da realização de estudos multicêntricos.
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