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“Quais	os	verdadeiros	motivos	que	causam	sangramentos	nas	primei-
ras	 12	 semanas	de	 gestação?	Cerca	 de	 20%	a	 30%	das	mulheres,	 com	
gestação	confirmada,	sangram	durante	as	primeiras	20	semanas	de	gravi-
dez;	metade	delas	aborta	espontaneamente.	Assim,	a	incidência	do	abor-
tamento	espontâneo	é	de	aproximadamente	20%	das	gestações	confir-
madas.	A	incidência	em	todas	as	gestações	provavelmente	é	maior,	pois	
alguns abortos precoces são confundidos com menstruação tardia.”
Com	essas	poucas	e	gélidas	frases,	praticamente	todas	as	buscas	feitas	na	

internet	definem	o	que	seria	um	abortamento.	Muitas	mulheres	começam	
assim	o	pesadelo	de	identificar	que	perderão	um	bebê	tão	aguardado.	Evo-
luímos	muito	na	obstetrícia	e	na	identificação	das	possíveis	causas	de	abor-
tamento,	e	algumas	delas,	como	a	insuficiência	lútea,	quando	identificada,	
podem	ser	corrigidas	facilmente,	proporcionando	a	expectativa	de	uma	ges-
tação	saudável.	Entretanto,	poucas	vezes	conseguimos	medir	as	profundas	
cicatrizes	de	uma	perda	fetal,	e	o	meu	desafio	hoje	será	descrever	o	senti-
mento	de	frustação	e	impotência	que	essa	condição	humana	promove.
Frida	Kahlo	foi	uma	importante	pintora	mexicana	do	século	XX	que	so-

freu	 a	 vida	 inteira	 de	uma	 realidade	dolorosa.	 Tinha	 saúde	debilitada	 e	
uma	relação	complicada	com	seu	marido,	o	artista	mexicano	Diego	Rivera.	
Ambos	tinham	casos	extraconjugais	e	se	separaram	diversas	vezes.	O	sofri-
mento	físico	onipresente	e	o	intenso	tormento	psicológico	são	aparentes	
no	simbolismo	que	a	artista	utiliza.	Num	de	seus	quadros,	Hospital	Henry	
Ford,	 de	1940,	 Frida	delineia	 os	 vários	 episódios	 de	 abortamentos	 e	 os	
sangramentos	genitais	que	viveu,	provavelmente	associados	ao	acidente	
rodoviário	que	teve	aos	18	anos,	quando	a	sua	pelve	foi	transfixada	por	
uma	haste	de	metal.	O	quadro	é	tão	intenso	que	recebeu	o	subtítulo	de	A 
dor da infertilidade.
Mas	vamos	nos	fixar	na	reprodução	que,	neste	fascículo,	abre	o	artigo	

do professor Dr. Rui Ferriani sobre ameaça de abortamento.
Nesse Autorretrato com colar de espinhos e beija-flor, pintado em 

1943, Frida se baseia em imagens pré-colombianas e cristãs para retratar a 
si	mesma	como	uma	orgulhosa	mestiça,	uma	mexicana	de	ascendência	eu-
ropeia	e	ameríndia.	O	colar	de	espinhos	revela	suas	raízes	e	seu	patriotismo.	
O	beija-flor	pendurado	em	seu	colar	é	um	símbolo	mexicano	de	sorte	no	

amor.	No	entanto,	como	se	pode	ver,	o	animal	está	morto.	Os	espinhos	que	
se	enfiam	em	seu	pescoço	lembram	o	sofrimento	de	Cristo	e	também	retra-
tam	a	própria	dor	da	pintora.	A	técnica	utilizada	foi	óleo	sobre	tela	de	61	cm	
x	47	cm,	localizada	no	Harry	Ransom	Center,	Austin,	Texas,	Estados	Unidos.
Vários	textos	sobre	a	pintora	mexicana	descrevem	essa	associação	com	

a	 dor	 e	 a	maternidade	não	 concluída,	mas	 eu	 gostaria	 de	 sugerir	 uma	
leitura	muito	esclarecedora	desse	 imaginário	da	maternidade	em	Frida	
Kahlo.	Nesse	texto	escrito	por	Ciro	Inácio	Marcondes	e	Vanessa	Daniele	
de	Moraes,	da	Universidade	de	Brasília,	nos	é	ensinado	que	as	imagens	
de	um	corpo	mutilado,	“deficiente”	ou	incapaz	de	gerar	um	feto,	em	Frida	
Kahlo,	atravessam	caminhos	de	apreensão	dos	objetos	a	serem	pintados	
ou escritos nas suas telas e na sua alma. 
“Mi	sangre	es	un	milagro	que,	desde	mis	venas	cruza	el	aire	de	mi	co-

razón	al	tuyo.”
	Magdalena	Carmem	Frida	Kahlo	nasceu	em	Coyoacán,	em	6	de	julho	

de	1907.	 Seu	 trabalho	como	artista	plástica	permaneceu	 relativamente	
desconhecido	até	o	final	dos	anos	1970,	quando	foi	redescoberto	por	his-
toriadores	de	 arte	 e	 ativistas	 políticos.	No	 início	 dos	 anos	 1990,	 ela	 se	
tornou	não	apenas	uma	figura	reconhecida	na	história	da	arte,	mas	tam-
bém	considerada	um	ícone	para	o	movimento	feminista	e	o	movimento	
de	nova	ideologia	de	gênero.	O	trabalho	de	Kahlo	é	visto	como	uma	des-
crição	intransigente	da	experiência	e	da	forma	feminina.
Frida	faleceu	em	13	de	julho	de	1954,	sem	ter	tido	filhos.
	Pena	nem	todos	entenderem	o	que	os	quadros	refletem.	Como	recém-

-formado	em	Medicina,	lembro-me	que	a	primeira	vez	que	vi	seu	Autor-
retrato com macaco e papagaio,	de	1945,	no	museu	Malba,	em	Buenos	
Aires,	disse	para	mim	mesmo:	“Será	que	Frida	tinha	alguma	alteração	hor-
monal	tipo	androgênica,	uma	SOP,	ou	uma	hiperplasia	adrenal	congênita,	
com	deficiência	de	21	hidroxilase?”

 Confesso que sua “monocelha” me chamou mais a atenção, na época, 
que	seu	 sofrimento	 interno	descrito	no	quadro.	Hoje	me	penitencio.	A	
cada	novo	olhar	que	identifico	em	suas	obras,	a	palavra	abortamento	me	
soa	como	uma	grande	sobrecarga	à	mulher	que,	no	processo	da	gravidez,	
deposita todos seus sonhos no sucesso de ser mãe. 

melhores desfechos
Preparando a gestação:MULHER EM FASES Obra de:	Frida	Kahlo	

Autorretrato	com	colar	de	espinhos	e	beija-flor.

Texto: Dr.	Eliano	Pellini	
CRM-SP	27.608.

Imagem da capa:
spatuletail	/	Shutterstock.com

AMEAÇA 
de aborto



 CASO CLÍNICO

Paciente	de	30	anos,	refere	última	menstruação	há	sete	sema-
nas,	teste	de	gravidez	positivo.		Nega	morbidades,	duas	gestações	
e	um	aborto	 (gestação	química,	 sem	saco	gestacional,	 sem	evo-
lução	e	com	sangramento	com	eliminação	completa).	Apresenta	
sangramento	vaginal	discreto	há	um	dia	e	está	preocupada	com	

 DISCUSSÃO

O	quadro	clínico	de	sangramento	no	primeiro	trimestre	gesta-
cional	nos	remete	às	possíveis	causas	mais	comuns,	quais	sejam:	
ameaça	 de	 aborto	 (o	 mais	 frequente),	 abortamento	 inevitável,	
gestação	ectópica	ou	mola	hidatiforme.	O	colo	fechado,	com	ges-
tação intrauterina e BCF presente e paciente afebril indicam um 
quadro de ameaça de aborto.

o	desfecho.	Está	em	bom	estado	geral	e	afebril.	Ao	especular,	dis-
creto sangramento pelo colo uterino e, ao toque, colo fechado e 
útero	aumentado	compatível	com	o	tempo	de	amenorreia.	A	ul-
trassonografia	mostra	 feto	 intraútero	 com	batimento	cardiofetal	
(BCF)	e	medidas	compatíveis	com	a	idade	gestacional.

Esse fenômeno é comum?
Essa é uma situação frequente no consultório, e gera muita 

preocupação por parte das pacientes. Esse caso, além do sangra-
mento,	 tem	o	agravante	da	história	prévia	de	um	aborto,	o	que	
aumenta	a	ansiedade.	A	ocorrência	de	aborto	ao	longo	da	vida	da	
mulher	é	um	evento	comum,	ocorrendo	em,	aproximadamente,	
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entre	15%	e	25%	das	gestações.1	Na	Perda	Gestacional	Recorrente	
(PGR)	ao	menos	5%	das	mulheres	terão	duas	perdas,	e	aproxima-
damente	1%	terão	três	ou	mais	perdas	gestacionais.2 

O sangramento no primeiro trimestre gestacional é um fenô-
meno comum. 

Em um estudo com 4.539 mulheres grávidas acom-
panhadas desde o início precoce da gestação, algum 
sangramento vaginal esteve presente em 26,5% delas, 
sendo que apenas 8% tinham sangramento acentuado. 

A	 duração	 média	 dos	 episódios	 de	 sangramento	 foi	 de	 três	
dias,	 ocorrendo	 mais	 frequentemente	 entre	 a	 quinta	 e	 oitava	
semana.	O	desfecho	gestacional	foi	de	aborto	em	12%	das	mu-
lheres	que	tinham	sangramento	e	em	13%	das	mulheres	que	não	
tinham	sangramento,	reforçando	que	a	simples	presença	de	san-
gramento	não	é	um	mau	fator	prognóstico	e	é	evento	comum.3 
Das	pacientes	que	sangram	no	primeiro	trimestre,	havendo	evo-
lução	da	gestação,	essas	têm	maiores	riscos	perinatais,	e	por	isso	
tais	pacientes	precisam	fazer	um	pré-natal	cuidadoso.4

Qual o prognóstico?
O	prognóstico	de	uma	ameaça	de	aborto	é	favorável	em	boa	parte	

das	pacientes.	Os	dois	piores	fatores	prognósticos	são	a	idade	mater-
na	e	o	número	de	perdas	prévias.	O	risco	de	perda	aumenta	drama-
ticamente	após	os	40	anos	de	idade.2	Embora	seja	emocionalmente	
muito	desgastante,	as	chances	de	conseguir	 levar	uma	gestação	a	
termo	são	razoáveis,	mesmo	em	casos	de	PGR.	É	alentador	que,	ape-
sar	das	inúmeras	dificuldades	que	temos	com	relação	à	determina-
ção	de	fatores	etiológicos	e	controvérsias	no	tratamento,	cerca	de	
dois terços das mulheres acabam tendo uma gestação a termo em 
cinco anos de atendimento.5	Entretanto,	reconhece-se	que	é	difícil	
para	casais	nessas	condições	submeterem-se	a	nova	gestação,	pois	o	
temor	da	repetição	do	fenômeno	é	muito	grande.

Abordagem 
No	caso	em	questão,	fumo,	consumo	de	álcool,	café	em	excesso	

e	obesidade	deveriam	ser	evitados.2	Não	há	estudos	definitivos	
sobre	o	impacto	dos	exercícios	físicos	e	da	atividade	sexual,	e	me-
didas	muito	restritivas	podem	suscitar	sentimentos	de	culpa,	afe-
tando	a	qualidade	de	vida.	É	importante	que	as	pacientes	saibam	
do	bom	prognóstico	mesmo	sem	nenhuma	intervenção	médica,	
pois	 ficam	 frustradas	 quando	 não	 apresentamos	 nenhum	 fator	
causal.	Recomenda-se	um	apoio	psicológico.	Avaliação	da	função	
tireoidiana,	 infecções	e	estado	glicêmico	são	importantes,	e	um	
cuidado pré-natal cuidadoso, que é o chamado loving care. Junto 
com	isso,	reforçar	hábitos	de	vida	saudáveis,	como	fazer	exercício	
físico,	perder	de	peso	e	restringir	bebidas	alcoólicas	e	cigarro.
Para	casos	idiopáticos,	vários	procedimentos	têm	sido	testados,	

mas,	à	exceção	do	 loving care e da suplementação com proges-
terona,	pouco	há	mais	a	se	fazer.	A	eficácia	da	progesterona	em	
casos	de	ameaça	de	aborto	tem	sido	motivo	de	diversos	trabalhos,	
com estudos que demonstram uma taxa de progressão gestacional 
mais	favorável	quando	comparada	a	placebo	ou	a	não	tratamen-
to.6,7	Uma	meta-análise	que	incluiu	mais	de	500	pacientes	mostrou	
incidência	de	aborto	em	casos	de	ameaça	de	aborto	significante-
mente mais baixa no grupo que ingeriu didrogesterona oral do que 
no grupo controle.8 Coomarasamy et al9 sugerem que mulheres 
com	história	de	perda	prévia	com	sangramento	vaginal	podem	se	
beneficiar	do	uso	de	progesterona.	
Os	progestágenos	mais	utilizados	são	a	progesterona	microniza-

da	(200	mg	a	cada	oito	horas)	pela	via	vaginal	ou	didrogesterona	
via	oral	(10	mg	a	cada	oito	horas)	pela	via	oral.	

A didrogesterona pela via oral, embora possa ter eficácia similar, 
tem uma grande experiência de uso ao longo dos anos, mostrando 
sua segurança, e, aliada à facilidade de uso oral, tem sido a prescri-
ção mais utilizada, pois parece haver menor incidência de efeitos 
colaterais, comparativamente à progesterona micronizada.10
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 Considerações finais

A	ameaça	de	aborto,	principalmente	em	quem	já	teve	algu-
ma	perda	prévia,	constitui	um	grande	desafio	para	os	gineco-
logistas e causa muita angústia e apreensão aos casais. Boa 
parte dos casos não tem uma causa determinada, e o prog-
nóstico	na	maioria	das	vezes	é	favorável.	Orientação	e	apoio,	

pré-natal	cuidadoso,	repouso	relativo	e	uso	de	progestóge-
nos	são	as	recomendações	sugeridas.	Deve	ser	feita	orienta-
ção adequada, com explicação do prognóstico e das medidas 
que possam ter algum efeito, no sentido de dar tranquilida-
de ao casal.
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para a conveniência da via oral 
que apoia as mulheres em diferentes indicações.1

Didrogesterona: o progestagênio mais utilizado do mundo.2

Experiência geral nas indicações aprovadas.2

Mais de 
100 países3*

113 milhões
de mulheres4

20 milhões 
de gestações4

Possui perfil de segurança bem estabelecido, sendo aprovado 
para 11 indicações,em 3 áreas terapêuticas.1,5

Início da gestação Terapia ginecológica Infertilidade
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Ameaça de aborto: 40 mg de uma só vez, e então 10 mg a cada 8 horas até que os sintomas regridam. Aborto habitual: 10 mg duas vezes ao dia até a 20ª semana de gravidez. Infertilidade por deficiência luteínica: 10 mg ao dia, do 14º ao 25º dia do ciclo. O tratamento deverá 
ser mantido por pelo menos 6 ciclos consecutivos. É recomendável continuar esse tratamento durante os primeiros meses de qualquer gravidez usando as doses indicadas para o aborto habitual. Suporte ou suplementação da fase lútea durante ciclos de fertilização obtidos por 
tecnologias de reprodução assistida (FIV – Fertilização In Vitro): 10mg três vezes ao dia, via oral, iniciando-se no dia da aspiração folicular até a 12ª semana de gestação. Não há evidências elevantes para o uso de didrogesterona antes do inicio da menstruação. A sua segurança 
e eficácia em adolescentes entre 12-18 anos de idade não foi estabelecida. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Antes de iniciar o tratamento com DUPHASTON® para sangramento anormal, a etiologia do sangramento deve ser esclarecida. Condições que necessitam 
acompanhamento médico: Porfiria; Depressão; Valores da função hepática anormais causados por doença hepática aguda ou crônica. Outras condições: DUPHASTON® contém lactose monoidratada. Pacientes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, 
deficiência de Lapp de lactase ou má-absorção de glicose-galactose não devem tomar esse medicamento. As seguintes advertências e precauções aplicam-se quando se usa a didrogesterona em combinação com estrogênios para TRH: Veja também as “Advertências e 
Precauções” na bula do produto com estrogênio. Para o tratamento dos sintomas da pós-menopausa, a TRH deve ser iniciada somente para sintomas que afetarem adversamente a qualidade de vida. Em todos os casos, uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios deve ser 
realizada pelo menos anualmente, e a TRH deve ser continuada apenas se o benefício exceder o risco. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE A BULA DO PROFISSIONAL DISPONÍVEL NO SITE DA ANVISA SOBRE AS ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
RELACIONADAS A: Hiperplasia endometrial e carcinoma, Câncer de mama, Câncer de ovário, Tromboembolismo venoso (TEV), Doença arterial coronariana (DAC), Acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, Fertilidade, Gravidez, Lactação e Efeitos na habilidade de conduzir 
veículos e operar máquinas. Categoria de risco na gravidez: B. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. REAÇÕES ADVERSAS: hemorragia vaginal, enxaqueca / cefaleia, náusea, vômitos, dor abdominal, distúrbios menstruais e 
dor ou sensibilidade nas mamas. Reações muito comuns (>1/10): Distúrbios do sistema reprodutor e mamas: hemorragia vaginal; Reações comuns (≥1/100 e <1/10): Distúrbios do sistema nervoso: cefaleia ou enxaqueca; Distúrbios gastrintestinais: náusea, vômito e 
dor abdominal; Distúrbios do sistema reprodutor e mamas: distúrbios menstruais (incluindo metrorragia, menorragia, oligo/amenorreia, dismenorreia e ciclos irregulares), dor ou sensibilidade nas mamas. Reações incomuns (≥1/1.000 e <1/100): Distúrbios psiquiátricos: 
humor deprimido; Distúrbios do sistema nervoso: tontura; Distúrbios hepatobiliares: função hepática anormal (com icterícia, astenia ou mal-estar, e dor abdominal); Distúrbios da pele e tecido subcutâneo: dermatite alérgica (ex. rash, prurido e urticária); Investigações: aumento de 
peso. Reações raras (≥1/10.000 e < 1/1.000): Neoplasias benignas, malignas, não especificadas (incluindo cistos e pólipos): aumento no tamanho de neoplasias dependentes de progestagênio (por exemplo, meningioma); Distúrbios do sistema hematológico e linfático: 
anemia hemolítica. Distúrbios do sistema imunológico: hipersensibilidade. Distúrbios do sistema nervoso: sonolência; Distúrbios da pele e tecido subcutâneo: angioedema. Distúrbios do sistema reprodutor e mamas: inchaço das mamas; Distúrbios gerais e de local de administração: 
edema. Reações adversas na população adolescente: é esperado que seja semelhante ao observado em adultos. Reações adversas que estão associadas ao tratamento de estrogênio-progestagênio: Câncer de mama, hiperplasia endometrial, carcinoma endometrial, 
câncer de ovário, tromboembolismo venoso; Infarto do miocárdio, doença arterial coronariana, trombose venosa, acidente vascular cerebral isquêmico. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registrado e Importado por: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Rua Michigan, 735 
– São Paulo – SP - CNPJ: 56.998.701/0001-16 - ABBOTT CENTER: 0800 703 1050. MB 04 (BU26)

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes; Neoplasia suspeita ou diagnosticada dependente de progestagênio (ex: meningioma); Sangramento vaginal não diagnosticado; Nos casos em que é contraindicado o uso de estrogênio 
mesmo que em combinação com a didrogesterona; deve ser descontinuado após o diagnóstico de aborto no suporte à fase lútea como parte de um tratamento de Tecnologia de Reprodução Assistida (TRA). Este medicamento é contraindicado para uso por homens. INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS: o metabolismo da didrogesterona e DHD podem ser aumentados pelo uso concomitante de substâncias que sabidamente induzem enzimas CYP, tais como anticonvulsivantes (por exemplo: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina) e anti-infecciosos (por exemplo: rifampicina, 
rifabutina, nevirapina, efavirenz) e preparações à base de plantas contendo, por exemplo, Erva-de-São-João (Hipericum perforatum), sálvia ou Ginkgo biloba. Embora o ritonavir e nelfinavir sejam conhecidos como fortes inibidores da enzima citocromo, por outro lado apresentam propriedades indutoras 
quando utilizados concomitantemente com hormônios esteroides. Clinicamente, o aumento do metabolismo da didrogesterona pode levar a redução do efeito. Estudos “in vitro” mostraram que a didrogesterona e DHD não inibem ou induzem as enzimas CYP em drogas metabolizadas em 
concentrações clinicamente relevantes. 
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