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Apesar de todo o avanço tecnológico observado nos últimos anos, 
quando se fala em saúde reprodutiva ainda é grande a quantidade 
de dúvidas existentes em relação aos recursos diagnósticos e mé-
todos terapêuticos, seja entre os profissionais de saúde envolvidos 
com seus tratamentos, seja entre as próprias mulheres. Dentre essas 
situações clínicas, destacam-se a ameaça de abortamento, o abor-
tamento recorrente e a endometriose. Nesse contexto, tem crescido 
a quantidade de estudos envolvendo o emprego dos progestágenos 
no tratamento dessas complicações. Com o objetivo de se esclarecer 
algumas questões relevantes quanto ao seu uso, elaboramos “Mitos 
e verdades sobre a didrogesterona” para essa finalidade. Esperamos 
que esse material possa auxiliar o clínico na hora da escolha do pro-
gestágeno mais adequado, repercutindo positivamente na qualidade 
assistencial de nossas mulheres.

DUPHASTON® NÃO APRESENTA INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO COMO 
A PROGESTERONA VAGINAL. MITO
Existe a falsa impressão de que a progesterona administrada por via 
vaginal, por uma questão tópica, teria início de ação mais rápido do 
que a didrogesterona administrada por via oral. No entanto, devido à 
alta biodisponibilidade da didrogesterona por via oral, tanto seu início 
como seu pico de ação são mais rápidos do que a progesterona mi-
cronizada administrada por via vaginal.1 Os valores correspondentes 
são: Tmáx: 0,5 - 2,5 horas, com biodisponibilidade absoluta de 28%2 
e, para a progesterona vaginal micronizada temos a Cmáx:  2 a 6 ho-
ras após a aplicação, com a biodisponibilidade entre 4% e 8%.1,3

DUPHASTON® ESTÁ RELACIONADO COM ALTERAÇÕES META-
BÓLICAS DE CARBOIDRATOS E DO PERFIL LIPÍDICO. MITO
Estudos em mulheres que utilizaram a didrogesterona associada a es-
trogênios equinos na terapia hormonal para os sintomas climatéricos 
mostraram que, diferentemente do que acontece com outros proges-
tágenos, a didrogesterona não altera o balanço entre as lipoproteínas 
de baixa e alta densidade nem tampouco interfere no metabolismo 
dos carboidratos.4 Uma revisão sistemática da didrogesterona asso-
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ciada ao estrogênio demonstrou haver um efeito consistente desta 
associação com a redução do LDL e aumento do HDL, bem como 
outros estudos mencionam que, em geral, os níveis da glicemia de 
jejum e da insulina diminuíram.5

EXISTE DIFERENÇA NA EFICÁCIA DOS PROGESTÁGENOS NO 
TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE. MITO
De acordo com a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Em-
briologia (ESHRE), apesar de haver diferenças entre custos e efeitos 
colaterais, não há diferenças em relação aos resultados terapêuticos 
dos diferentes progestágenos no tratamento da endometriose.6

NENHUM PROGESTÁGENO TEM ORIGEM NATURAL. VERDADE
Os progestágenos, por definição, são hormônios esteroides sintéticos. 
Segundo o parecer da Federação Brasileira das Associações de Gine-
cologia e Obstetrícia (Febrasgo), o conceito de “hormônio bioidêntico” é 
de que “são substâncias hormonais que possuem exatamente a mesma 
estrutura química e molecular encontrada nos hormônios sintetizados 
pelo corpo humano. No entanto, essa nomenclatura tem sido utilizada 
indevidamente, pois estas são formulações hormonais produzidas em 
laboratórios de manipulação como se fossem novas opções de trata-
mento, quando, na verdade, os hormônios bioidênticos são produzidos 
há anos pela indústria farmacêutica, estando disponíveis em inúmeros 
produtos já comercializados”.7 De acordo com Schindler et al., a única 
progesterona natural é aquela produzida pelo organismo da mulher.8

EXISTEM EVIDÊNCIAS DE MELHORES DESFECHOS NA SUPLE-
MENTAÇÃO COM DIDROGESTERONA NA AMEAÇA DE ABORTO 
E ABORTO RECORRENTE. VERDADE
Estudos envolvendo o uso de progestágenos no tratamento da amea-
ça de abortamento e do aborto recorrente têm apontado algum bene-
fício na obtenção de melhores resultados. No entanto, o desempenho 
dos diferentes progestágenos não é semelhante. Enquanto não pare-
ce haver efeito terapêutico com o uso da progesterona micronizada 
vaginal nessas situações clínicas, o uso da didrogesterona tem mos-
trado efeitos positivos em vários estudos. De acordo com parecer da 
Febrasgo, “atualmente não temos evidências consistentes para indicar 
o uso da progesterona vaginal micronizada no AR de causa desco-
nhecida. A didrogesterona oral, na dose de 10 mg duas vezes ao dia, 
parece ser segura e apresentar bons resultados no AR”.9,10
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 A DIDROGESTERONA É EFICAZ NO TRATAMENTO DA IRRE-
GULARIDADE MENSTRUAL. VERDADE
Os progestágenos promovem a atrofia endometrial e têm ação 
anti-inflamatória, sendo indicados, dessa forma, para o controle 
do sangramento irregular. Há diferentes progestágenos utilizados 
por diferentes vias e doses, sendo seu uso contínuo, cíclico, por 
via oral, injetável ou intrauterino.11 Um estudo recente realizado na 
Índia com didrogesterona, envolvendo mais de 900 mulheres, en-
controu uma taxa de 96,7% de sucesso no controle do ciclo du-
rante os seis meses de uso e uma taxa de 94,8% nos seis meses 
após o seu término.12

TODOS OS PROGESTÁGENOS PODEM SER USADOS NA GRA-
VIDEZ. MITO
Os esteroides sexuais, como todo hormônio, exercem sua ação 
por meio da interação com seus respectivos receptores. Apesar 
disso, ações em outros receptores, não específicos, também po-
dem ocorrer. Isso pode acarretar efeitos adversos indesejáveis. No 
caso do uso de progestágenos na gravidez, é importante haver 
uma grande afinidade pelos receptores específicos para proges-
terona. A ação sobre outros receptores, por exemplo, receptores 
androgênicos, pode acarretar efeitos indesejáveis sobre o feto, 
como a virilização de fetos femininos. Por esse motivo, não são 
todos os progestágenos que podem ser utilizados com segurança 
na gestação.1

SEGURANÇA: DUPHASTON® NÃO É SEGURO PARA A MÃE E 
PARA O FETO. MITO
A didrogesterona já foi utilizada por mais de 20 milhões de gestantes 
ao redor do mundo e sua segurança para mãe e feto estão bem es-
tabelecidas. Um estudo recente que avaliou o uso da didrogesterona 
dentro do protocolo de reprodução assistida, com mais de 3.500 re-
cém-nascidos, não evidenciou aumento de comorbidades neonatais 
nem aumento de malformações.13 Recente metanálise sobre a com-
paração entre a didrogesterona e a progesterona vaginal micronizada 
na reprodução assistida mostrou que ambas as opções são igual-
mente seguras para mãe e feto, sendo que a didrogesterona mostrou 
melhores resultados.14
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DUPHASTON® É O PRODUTO MAIS ESTUDADO NO SUPORTE 
À FASE LÚTEA. VERDADE
Ao redor do mundo, a didrogesterona é o progestágeno mais utilizado* 
e também o mais estudado para o suporte à fase lútea nas pacientes 
submetidas às técnicas de reprodução assistida (Estudos Lótus I e II).26,27

A DIDROGESTERONA TEM PAPEL DE IMUNOMODULAÇÃO NO 
INÍCIO DA GRAVIDEZ. VERDADE
O balanço entre os linfócitos T-helper 1 (Th1) versus T-helper 2 (Th2) 
interfere na resposta à invasão trofoblástica e o consequente sucesso 
ou insucesso da gravidez. A progesterona parece exercer um efeito 
inibitório sobre os linfócitos Th1, com menor liberação de citocinas in-
flamatórias que atuam contra as células trofoblásticas. A progesterona 
também parece aumentar a secreção de TGF-beta (do inglês, trans-
forming growth fator), contribuindo para o desenvolvimento do tecido  
trofoblástico.1,28,29

Gráfico 1. Número de pacientes registradas em ensaios clínicos.
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* Cálculos internos da Abbott, baseados nos valores IQVIA MIDAS, banco de dados referente ao 
MAT 03/2020.  

MVP =  Progesterona Vaginal Micronizada (do inglês 
“micronized vaginal progesterone”)
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DISCUSSÃO
O uso de progestágenos nas situações citadas acima tem sido cres-
cente em nosso meio. Existem evidências que dão suporte para a sua 
utilização, tanto no que diz respeito aos resultados terapêuticos quan-
to em relação à segurança materna e fetal. No entanto, colocar todos 
os progestágenos em igualdade de eficácia e segurança pode interferir 
negativamente na obtenção dos objetivos desejados. 

CONCLUSÃO
O ginecologista obstetra deve estar atento no momento da escolha 
do progestágeno mais adequado para o tratamento das suas dife-
rentes indicações, tais como o abortamento evitável, abortamento 
recorrente e da endometriose, entendendo que os diferentes tipos de 
progestágenos utilizados têm desempenho e possibilidade de efeitos 
colaterais distintos.
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