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Resumo  

 

  Introdução. A gestação molar é a forma mais comum de doença 
trofoblástica gestacional (DTG). A importância clínica da gestação molar é o risco 
de progressão para a neoplasia trofoblástica gestacional (NTG), além das 
complicações clínicas associadas. Na suspeição de gravidez molar, o tratamento 
inicial é o esvaziamento uterino de todo o conteúdo trofoblástico realizado por 
aspiração a vácuo: elétrica ou manual. A aspiração elétrica a vácuo é o método 
atualmente preconizado. Entre os 38 Centros de Referência de DTG no Brasil, a 
aspiração elétrica é utilizada em apenas 27%, enquanto 70% emprega a aspiração 
manual intrauterina. Isso reflete as restrições legais no uso do aspirador elétrico, 
associado a interrupção eletiva da gestação, no Brasil e na América Latina. Os 
estudos existentes comparando as duas técnicas são realizados em casos de perda 
gestacional precoce, onde a gestação molar, por sua raridade, está mal 
representada. Objetivo. Avaliar o esvaziamento uterino de pacientes com gestação 
molar, comparando a aspiração manual com a aspiração elétrica. Métodos. Trata-
se de estudo coorte restrospectivo de pacientes com gravidez molar acompanhadas 
no Centro de Doenças Trofoblásticas do Rio de Janeiro, de janeiro de 2010 a 
dezembro de 2016. Os desfechos primários foram o esvaziamento uterino 
incompleto, perfuração uterina, desenvolvimento de sinéquia uterina e ocorrência 
de neoplasia trofoblástica gestacional. Os desfechos secundários foram os 
resultados peri-operatórios (tempo de cirurgia, taxa de hemotransfusão, alteração 
da hemoglobina e duração da internação) e o curso clínico da neoplasia 
trofoblástica (escore de risco prognóstico, presença de metástases e a necessidade 
de quimioterapia com múltiplos agentes). Resultados. Das 1.727 pacientes com 
gestação molar, 1.206 foram submetidas à aspiração elétrica e 521 foram 
submetidas à aspiração manual. Após a normalização da gonadotrofina coriônica 
humana, as pacientes com gestação molar foram acompanhadas por 6 meses e, as 
pacientes tratadas por neoplasia trofoblástica gestacional, foram acompanhadas por 
12 meses. Os fatores de risco basais para neoplasia trofoblástica gestacional e as 
características demográficas foram semelhantes entre os grupos de tratamento. 
Houve menor ocorrência de sinéquia uterina após a aspiração manual em relação a 
aspiração elétrica, 6 de 521 versus 63 de 1.206 (odds ratio ajustado [OR] 0,21, IC 
95% 0,09-049), apesar de não haver diferenças na ocorrência de esvazimento 
uterino incompleto, 65 de 521 versus 161 de 1.206 (OR ajustado  0,93, IC 95% 
0,69-1,27), desenvolvimento de neoplasia trofoblástica gestacional pós-molar, 90 de 
521 versus 171 de 1.206 (OR ajustado 1,26, IC 95% 0,96-1,76) ou necessidade de 
quimioterapia com agentes múltiplos, 22 de 521 versus 41 de 1.206 (OR ajustado 
0,81, IC 95% 0,73-1,28).Conclusão. A aspiração manual intrauterina parece ser 
semelhante a aspiração elétrica para o tratamento da gestação molar e pode estar 
associada a menor ocorrência de sinéquia uterina. 
 
 
 
 
 
Palavras chaves: Doença trofoblástica gestacional, mola hidatiforme, 
esvaziamento uterino. 
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Abstract 

 
Background. Molar pregnancy is the most commom form of gestacional 
trophoblastic disease (GTD). The clinical importance of molar pregnancy is the risk 
of progression to gestacional trophoblastic neoplasia (GTN), in addition to the 
associated clinical complications. In suspected molar pregnancy, the inicial 
treatment is vacuum uterine evacuation of all trophoblastic content performed by 
vacuum aspiration: electric or manual. Electric vacuum aspiration is the method 
currently recommended. Among 38 GTD Reference Centers in Brazil, electric 
aspiration is used in only 27%, while manual vacuum aspiration is used in 70%. This 
reflects the legal restrictions on the use of electrical devices associated with elective 
pregnancy termination in Brazil and Latin America. Studies comparing both 
techniques are performed in cases of early gestacional loss, where molar 
pregnancy, due to its rarity, is poorly represented. 
Objective.To evaluate uterine evacuation of patients with molar pregnancy, 
comparing manual with electric vacuum aspiration. Methods. This is a retrospective 
cohort study of patients with molar pregnancy followed at the Rio de Janeiro 
Trophoblastic Disease Center from January 2007 to December 2016. The individual 
primary study outcomes were incomplete uterine evacuation, uterine perforation, 
development of uterine synechia, and development of postmolar gestational 
trophoblastic neoplasia. Secondary endpoints were other features of the 
perioperative outcomes (operative time, rate of transfusion, hemoglobin change, 
length of stay) and the clinical course of neoplasia (Prognostic Risk Score, presence 
of metastases, time to remission, and need for multiagent chemotherapy). Results. 
Among 1,727 patients with molar pregnancy, 1,206 underwent electric vacuum 
aspiration and 521 underwent manual vacuum aspiration. After human chorionic 
gonadotropin normalization, patients with benign molar pregnancy were followed for 
6 months and patients treated for gestational trophoblastic neoplasia were followed 
for 12 months. Baseline risk factors for gestational trophoblastic neoplasia and 
demographic features were similar between the treatment groups. Uterine synechia 
developed less frequently after manual vacuum aspiration than after electric vacuum 
aspiration, 6 of 521 vs 63 of 1.206 (adjusted odds ratio [OR] 0.21, 95% CI 0.09–
0.49), despite no differences in the occurrence of incomplete uterine evacuation, 65 
of 521 vs 161 of 1.206 (adjusted OR 0.93, 95% CI 0.69–1.27), development of 
postmolar gestational trophoblastic neoplasia, 90 of 521 vs 171 of 1,206 (adjusted 
OR 1.26, 95% CI 0.96–1.67), or the need for multiagent chemotherapy, 22 of 521 vs 
41 of 1,206 (adjusted OR 0.81, 95% CI 0.73–1.28). Conclusion. Manual vacuum 
aspiration appears to be similar to electric vacuum aspiration for treatment of molar 
pregnancy and may be associated with less development of uterine synechia.  
 
 
 
 
 
Keywords: Gestational trophoblastic disease, hydatidiform mole, uterine 
evacuation. 
 
 
 
 



12 
 

Lista de Quadros 
 
 

Quadro 1. Estadiamento e classificação da OMS/FIGO para NTG                         24 
 
Quadro 2. Sistema de escore prognóstico modificado pela FIGO                           24 
 
 
 

 

 

  



13 
 

Lista de Figuras 

 

Figura 1. Aparelho de aspiração elétrica uterina, realizando o esvaziamento de 

gestação molar.                                                                                                    30 

Figura 2. Aparelho de aspiração manual intrauterina (AMIU), com conjunto de 

seringa e cânulas.                                                                                                31 

Figura 3. Seleção da população do estudo.                                                         39                                          

  

 



14 
 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1. Análise das diferenças entre as variáveis utilizadas como critérios de 

exclusão entre os serviços especializados que compõem o Centro de Doença 

Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro.                                                            40 

 

Tabela 2. Características demográficas e clínicas das pacientes com gravidez molar 

acompanhadas no Centro de Referência em Doença Trofoblástica Gestacional do 

Rio de Janeiro, de acordo com as diferentes técnicas de esvaziamento uterino      41 

 

Tabela 3. Desfecho clínico das pacientes submetidas à aspiração manual (Caso) 

comparada com aspiração elétrica (Controle) no tratamento da Gestação Molar.   43 

 

Tabela 4(A). Fatores de risco para complicações precoces decorrentes de aspiração 

uterina entre mulheres com gravidez molar acompanhadas no Centro de Referência 

em Doença Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro.                                        45 

 

Tabela 4(B). Fatores de risco para complicações precoces decorrentes de aspiração 

uterina entre mulheres com gravidez molar acompanhadas no Centro de Referência 

em Doença Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro.                                        46 

 

Tabela 4(C). Fatores de risco para complicações tardias decorrentes da aspiração 

uterina entre mulheres com gravidez molar acompanhadas no Centro de Referência 

em Doença Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro.                                        47 

 

Tabela 4(D). Fatores de risco para complicações tardias decorrentes de aspiração 

uterina entre mulheres com gravidez molar acompanhadas no Centro de Referência 

em Doença Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro.                                        48 

 

Tabela 5. Regressão logística multivariada que analisa a influência da aspiração 

manual intrauterina (Caso) para tratamento da gravidez molar em relação à 

aspiração elétrica (Controle) na ocorrência de complicações precoces ou tardias. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Lista de abreviaturas 

 

 

Act-D – Actinomicina D 
 
 AF – Ácido folínico 
 

AMIU – Aspiração manual intrauterina 
 
DTG – Doença trofoblástica gestacional 
 
FIGO – Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia 
 
hCG – Gonadotrofina coriônica humana 
 
IV - Intravenoso 
 
ME – Maternidade Escola 
 
MH – Mola hidatiforme 
 
MHC – Mola hidatiforme completa 
 
MHP -  Mola hidatiforme parcial 
 
MTX - Metotrexato 
 
NTG – Neoplasia trofoblástica gestacional 
 
OMS – Organização Mundial de Saúde 
 
RNM – Ressonância nuclear magnética 
 
TC – Tomografia computadorizada  
 
TTSP – Tumor trofoblástico de sítio placentário 
 
TTE – Tumor trofoblástico epitelióide 
 
UFF – Universidade Federal Fluminense 
 
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
US – Ultrassonografia  
 
 
 

 

 



16 
 

 

Sumário 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA                                            

2 JUSTIFICATIVA                                                                                             

3 OBJETIVOS                                                                                                   

3.1 Objetivo geral                                                                                               

3.2 Objetivos específicos                                                                                  

4   MÉTODOS                                                                                                      

4.1   Local de realização do estudo                                                                   

4.2   Desenho do estudo                                                                                     

4.3   Amostra                                                                                                        

4.3.1Critérios de inclusão                                                                                     

4.3.2Critérios de exclusão                                                                                    

4.5   Critérios de avaliação da paciente com gestação molar                        

4.6   Critérios para realização do esvaziamento uterino                                 

4.7   Critérios do seguimento pós-molar                                                          

4.8   Critérios de diagnóstico de NTG pós-molar 

4.9   Variáveis do estudo 

4.10 Desfecho                                                                

4.11 Análise estatística                                                           

4.12 Aspectos éticos                                                                  

5    RESULTADOS                                                                            

6    DISCUSSÃO                             

7    CONCLUSÕES                                

8    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                   

9   ANEXOS                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

26 

27 

27 

27 

28 

28 

28 

28 

28 

29 

29 

30 

33 

33 

35 

35 

36 

37 

38 

50 

54 

55 

61 



17 
 

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

  A gestação molar ou mola hidatiforme (MH) representa a entidade clínica  

benigna da doença trofoblástica gestacional (DTG). O termo doença trofoblástica 

gestacional (DTG) engloba um grupo de tumores relacionados à gestação e 

originários do tecido trofoblástico placentário cujo marcador biológico-hormonal é a 

gonadotrofina coriônica humana (hCG) (Smith et al., 2005; Seckl et al., 2010).  

  A DTG é classificada em dois grupos de importância clínica: a forma clínica 

benigna, representada pela mola hidatiforme (MH) ou, sua forma maligna, a 

neoplasia trofoblástica gestacional (NTG), que inclui a mola invasora, o 

coriocarcinoma, o tumor trofoblástico do sítio placentário (TTSP) e o tumor 

trofoblástico epitelióide (TTE) (Acog, 2004; Ngan & Seckl, 2007; Lurain, 2010; 

Lurain, 2011; Goldstein & Berkowitz, 2012; Maestá & Braga, 2012; Braga et 

al,2014).  

  A MH é a forma clínica mais comum da DTG, apresentando duas formas 

distintas: mola hidatiforme parcial (MHP) ou mola hidatiforme completa (MHC), com 

base em suas diferenças morfológicas, histológicas, genéticas e evolutivas (Lurain, 

2010). É uma anomalia placentária que agrupa tecidos com aumento anormal das 

vilosidades coriônicas, acompanhado de grande proliferação trofoblástica, 

apresentando hiperplasia variável e focal do cito e sinciciotrofoblasto (Lurain, 2010).  

Apresenta também diferentes graus de remissão, invasão e malignização 

(Berkowitz & Goldstein, 2009; Berkowitz & Goldstein, 2013).    

  A importância clínica associada à gestação molar  é o risco de progressão 

para NTG, que ocorre em torno de 15-20% das mulheres com MHC e em 5% 

daquelas com  MHP (Lurain, 2010; Biscaro et al., 2015).  

  A incidência de gravidez molar varia geograficamente e são marcantes as 

diferenças epidemiológicas entre regiões e países. Esta variação parece estar 

relacionada não somente as diferenças genéticas, ambientais ou nutricionais, mas 

também à variabilidade metodológica entre as séries publicadas (Lurain, 2010). 

Estima-se que a incidência no Brasil seja 5 a 10 vezes maior que nos Estados 

Unidos e Europa (Maestá & Braga, 2012; Braga et al., 2014).  

 A etiologia da DTG pemanece desconhecida. Sua origem parece ser por 

gametogênese e fertilização anormais e transformação maligna do tecido 

trofoblástico (Berkowitz & Goldstein, 2009).  
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 A MHC caracteriza-se por hidropsia difusa e hiperplasia trofoblástica da 

superfície da vilosidade coriônica (Lurain, 2010). Na maioria das vezes ocorre 

fertilização de oócito desprovido de material genético por um espermatozóide 

haplóide (23X ou 23Y) que duplica seus cromossomos, resultando em diploidia. 

Portanto, a MHC tem origem genética exclusivamente paterna (androgenética). A 

MHP ocorre quando um oócito haplóide (23X) é fertilizado por dois 

espermatozóides, resultando em um zigoto com 69 cromossomos (triploidia). O feto 

apresenta desenvolvimento anormal com múltiplas malformações e restrição de 

crescimento intrauterino (Berkowitz & Goldstien, 2009).  

  São considerados fatores de risco os extremos da vida reprodutiva 

(pacientes menores de 15 anos e com mais de 45 anos) e histórico de gravidez 

molar (Ngan et al, 2018, Savage et al.,2013).  

Os principais desafios para melhorar o prognóstico, a qualidade de vida e o 

resultado reprodutivo das pacientes com gestação molar, abrangem o diagnóstico 

precoce, o esvaziamento uterino imediato e a vigilância epidemiológica com o hCG 

(Seckel et al.,2013).  

A gestação molar apresenta sintomatologia que se confunde com 

abortamento incompleto ou retido, estando o sangramento transvaginal presente na 

grande maioria dos casos (Lurain et al.,2010). A apresentação clínica da doença 

mudou drasticamente nos últimos 30 anos, principalmente em decorrência do 

diagnóstico precoce através da ultrassonografia (US) e dosagem de gonadotrofina 

coriônica humana (hCG). Com isso, as manifestações clínicas habituais (volume 

uterino maior que o esperado para idade gestacional, hipertensão induzida pela 

gestação no primeiro e segundo trimestre, hiperêmese ou eliminação de vesículas) 

se tornaram menos intensas ou até mesmo não ocorrem.  

A US é técnica sensível na detecção da MHC, pois o edema das vilosidades 

coriônicas produz um padrão típico, descrito como imagem em “flocos de neve” ou 

em “cachos de uva” não trazendo dificuldade para o diagnóstico no segundo 

trimestre. No entanto, a detecção no primeiro trimestre pode ser mais difícil, pois as 

vilosidades coriônicas estão de tamanho reduzido. Há ausência de embrião/feto e 

de seus anexos. A US também pode facilitar o diagnóstico precoce de MHP, pela 

visualização de espaços císticos focais dentro da placenta. A associação de uma 

dosagem de hCG elevada com a US pode ajudar na diferenciação da MHP de um 

aborto retido (Mangili et al., 2008; Andrade, 2009; Berkowitz & Goldstein, 2013). 
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O hCG, produzido de forma excessiva pela MH e NTG, constitui marcador 

biológico da DTG, sendo facilmente mensurado quantitativamente no sangue. Seus 

níveis têm mostrado estreita correlação com a gravidade da doença (Braga et al., 

2016).  

 A complexidade  no tratamento das mulheres com gestação molar apontam 

para a necessidade do seguimento dessas pacientes em Centros de Referência. A 

justificativa para que o tratamento seja realizado nos Centros de Referência 

repousa na experiência de uma equipe multidisciplinar capaz de, não apenas 

realizar o seguimento pós-molar, como detectar e iniciar o adequado tratamento nos 

casos de progressão para NTG (Braga et al., 2016). Quando essas pacientes são 

acompanhadas por serviços não especializados, a chance de morte encontra-se 

aumentada em 10 vezes (Dantas et al., 2012;  Kohorn, 2014). 

 Melhora no prognóstico ocorreu nas últimas décadas em função da criação 

desses Centros de Tratamento, dos avanços no tratamento quimioterápico e das 

técnicas de dosagem de hCG. (Hoekstra et al., 2008).  

 Inicialmente as pacientes devem ser avaliadas quanto a presença de 

complicações clínicas associadas (hemorragia, hiperêmese, pre-eclampsia, 

hipertireoidismo e síndrome respiratória aguda), através de testes laboratoriais 

(hemograma completo, perfil bioquímico, grupo sanguíneo e fator Rh), radiografia 

de tórax (para servir de exame de base por serem os plumões o principal sítio de 

embolização trofoblástica) e ultrassonografia transvaginal com dopplerfluxometria. A 

ultrassonografia transvaginal, além de confirmar o diagnóstico de gestação molar, 

quando complementada com Doppler das artérias uterinas, terá importância como 

marcador prognóstico da evolução da doença (Braga et al., 2014).  

 Dosagem de TSH, T4 livre e eletrocardiograma também podem ser 

solicitados, a critério clínico, para avaliação de função cardíaca e tireoideana.  

Assim feito, devem ser prontamente submetidas ao esvaziamento uterino 

(Berkowitz, 2009; Ngan et al., 2018; Lurain, 2010).  

  O tratamento da MH consiste basicamente de duas fases: o esvaziamento 

imediato do tecido molar do interior da cavidade uterina e o seguimento pós-molar 

com a dosagem sérica de hCG. As técnicas para o esvaziamento uterino vêm 

passando por mudanças ao longo do tempo.   
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 A histerotomia tornou-se obsoleta por estar relacionada a importante 

morbimortalidade materna, permitindo a  passagem de tecido trofoblástico para a 

circulação, elevando o risco de embolização trofoblástica e progressão para NTG 

pós-molar, comprometendo o futuro reprodutivo (Lurain, 2010).  

 A histerectomia ficou restrita às mulheres com idade avançada e prole 

constituída. A realização de histerectomia nos casos de gestação molar reduz o 

risco de progressão para NTG de 20% para 3,5% quando comparado à aspiração 

uterina (Tsukamoto et al.,1985). Apesar da histerectomia eliminar o risco de invasão 

local, não exclui a possibilidade de NTG metastática. Sendo assim, mesmo tendo 

realizado a histerectomia, as pacientes devem continuar o seguimento pós-molar 

com dosagem sérica de  hCG  (Lima et al.,2016; Elias et al., 2012). 

 A curetagem uterina foi substituída pelas técnicas de aspiração a vácuo: 

elétrica ou manual (Tidy et al., 2000; Wen et al., 2008; Milingos et al., 2009; Tasmin 

et al., 2011), A curetagem uterina está associada a maior  risco de perfuração 

uterina, uma vez que, na gestação molar, a parede uterina fica mais delgada, como 

também, a maior chance da ocorrência de sinéquia uterina. Além disso, nos casos 

de grande volume uterino, o maior tempo operatório para retirada de todo o 

conteúdo trofoblástico pode determinar maior perda sanguínea (Tidy, 2009).  

 O uso de medicamentos como ocitocina e prostaglandinas (misoprostol) 

produzem contrações da musculatura uterina que elevam a pressão intracavitária e 

não devem ser rotineiramente utilizados em função do risco de causarem 

embolização do tecido trofoblástico. O uso de prostaglandinas foi associado ao 

esvaziamento uterino incompleto e subsequente necessidade de quimioterapia. Em 

casos específicos de mola hidatiforme parcial com presença fetal, pode-se utilizar 

esses medicamentos de forma cautelosa com o intuito de auxiliar a explusão dos 

tecidos e partes fetais (Tidy et al., 2009). 

 O tratamento de escolha para a gravidez molar é a aspiração uterina a 

vácuo por ser método seguro, rápido e eficaz. A aspiração consiste no esvaziamento 

uterino através da inserção de uma cânula no interior da cavidade uterina que é 

adaptada a uma fonte de vácuo. O esvaziamento uterino a vácuo pode ser realizado 

por aspiração elétrica ou manual (Maestá, 2012).  
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 Atualmente, o procedimento recomendado para o esvaziamento uterino é a 

aspiraçao elétrica, técnica predominantemente utilizada nos Estados Unidos e na 

Europa (Maestá & Braga, 2012). No entanto, não está disponível de forma uniforme 

no mundo, uma vez que o aparelho utilizado no tratamento da gravidez molar é o 

mesmo empregado no abortamento eletivo. 

 A aspiração manual intrauterina (AMIU) foi descrita inicialmente ainda na 

década de 70, sendo bastante utilizada nos Estados Unidos da América, África, Ásia 

e Europa, tendo o seu uso ainda limitado no Reino Unido. 

 Nos países desenvolvidos, a AMIU é pensada como uma alternativa para 

evitar a anestesia geral e a necessidade de internação, sendo muito utilizada na 

interrupção da gestação no primeiro semestre. No entanto, isso não seria possível 

nos casos de MH quando o volume uterino a ser retirado é muito grande e as 

pacientes encontram-se instáveis do ponto de vista hemodinâmico, sendo a 

anestesia geral mais segura (Milingos et al, 2009).  

 A aspiração manual intrauterina consiste na introdução de cânulas flexíveis 

de material plástico com diâmetro de 4 a 12 mm que serão adaptadas a seringa de 

60ml. Essa seringa possui mecanismo valvular que, ao ser acionadao, determina 

uma pressão negativa de 60mm Hg, fazendo com que o conteúdo intrauterino seja 

direcionado, através da cânula, até o interior da seringa. Dependendo da idade 

gestacional, a seringa terá que ser esvaziada várias vezes, requerendo múltiplas 

passagens da cânula no interior do útero. Tanto as cânulas como a seringa podem 

ser descartáveis ou reutilizadas, seguindo as normas de esterilização do fabricante   

(Yonke et al, 2013). 

 A aspiração elétrica requer uma máquina que realizará a pressão de 

sucção. Para tal, a cânula no interior da cavidade uterina deverá estar acoplada a 

uma borracha de aspiração devidamente ligada ao equipamento de sucção elétrica. 

Na aspiração elétrica, uma vez acionado o equipamento, a sucção é realizada de 

modo contínuo, não havendo a necessidade de recolocar a cânula, o que facilita a 

remoção do material intrauterino e diminuiu o tempo do procedimento (Yonke et al, 

2013).  

Desde a introdução das técnicas de esvaziamento uterino a vácuo (Wu & 

Wu, 1958; Karman & Potts, 1972), a aspiração manual intrauterina tem sido menos 

empregada no mundo do que a aspiração elétrica, uma vez que há menor evidência 

na literatura que ateste sua segurança, eficácia e aceitabilidade entre as mulheres 
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com indicação para interrupção da gravidez (Tidy et al., 2000; Wen et al., 2008; 

Milingos et al., 2009; Tasnim et al., 2011). Estudos comparando as duas técnicas, 

na perda gestacional do primeiro trimestre, associam a aspiração elétrica a menor 

tempo cirúrgico quando comparada com a aspiração manual (Agarwal et al., 2013). 

Outros estudos que apresentaram o mesmo resultado atribuem o fato a maior 

experiência do cirurgião com o equipamento de aspiração elétrica, o que é comum 

nos Estados Unidos da América e em países desenvolvidos (Dean, 2003;  Bird, 

2001; Bird, 2003; Gazvani, 2004).  

Entre os 38 Centros de Referência em DTG no Brasil, a aspiração elétrica é 

usada em apenas 27%, enquanto 70% empregam a AMIU (Braga et al., 2016). Isso 

provavelmente reflete as restrições legais à importação e comercialização dos 

dispositivos de aspiração elétrica, possivelmente relacionadas a criminalização da 

interrupção eletiva da gravidez nos países da América Latina, particularmente no 

Brasil (Maestá & Braga, 2012; Braga et al., 2014).  

 É incerto, à luz das evidências atuais, qual o melhor método para 

esvaziamento uterino para tratamento da gravidez molar, uma vez que inúmeros 

fatores podem influenciar essa escolha, tais como: urgência do procedimento 

cirúrgico, tamanho uterino, disponibilidade dos equipamentos para realizar a 

aspiração elétrica ou manual, os custos desses materiais, a experiência do médico 

com essas técnicas, além da preferência da paciente (Tidy et al., 2000; Goldberg et 

al., 2004; Rausch et al., 2012; Braga et al., 2016).  

Há dados limitados comparando as diferentes técnicas de aspiração uterina 

no tratamento de pacientes com MH. Em geral, os estudos existentes comparam as 

técnicas disponíveis em casos de perda gestacional precoce onde são excepcionais 

os casos de gestação molar, devido à sua raridade.  

 Uma vez que quase a totalidade desses estudos é feito com uma população 

obstétrica sem gravidez molar, são inadequadas as transposições desses 

resultados para as mulheres com DTG, reforçando a ausência de estudos nessa 

área e a urgência em tê-los (Tidy et al., 2000; Goldberg et al., 2004; Rausch et al., 

2012; Braga et al., 2016).   

 Reserva de dois concentrados de hemácias deve ser feita para todos os 

casos em função do risco de sangramento durante o procedimento (Braga, 2016). 
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  O seguimento pós-molar é fase importante no tratamento da gestação molar 

e tem como objetivo avaliar a evolução clínica, seja para remissão espontânea ou 

progressão para NTG.  

  Os títulos séricos quantitativos de hCG são mensurados semanalmente até 

a normalização por três dosagens consecutivas seguidos de avaliação mensal 

durante 6 meses (Braga et al.,2015).  A remissão espontânea da MH é considerada 

após três dosagens consecutivas normais de hCG, ou seja, hCG inferior a 5UI/L 

(Cole, 1997).  

             O diagnóstico de NTG pós-molar é feito de acordo com os critérios da FIGO 

2000 (Ngan et al., 2002), que estabelece curva do hCG em platô ou em ascensão. 

O platô é definido por oscilação menor que 10% em quatro dosagens  ou mais do 

hCG sérico, por pelo menos três semanas consecutivas (1º, 7º, 14º e 21º dias), 

enquanto que o aumento do valor do hCG em 10% ou mais, por pelo menos duas 

semanas consecutivas (1º, 7º e 14º dias) indica curva em ascensão.  

           Adicionalmente, qualquer aumento do hCG detectável por seis meses após o 

esvaziamento molar, ou resultado de exame histopatológico de coriocarcinoma, são 

considerados para diagnóstico de NTG (Ngan et al., 2002).  

 A  NTG é a forma maligna da DTG, caracterizada pela persistência de tecido 

trofoblástico ativo na parede uterina ou em órgãos e tecidos. A detecção precoce 

dessa forma maligna e o tratamento adequado além de promover a cura poderá 

preservar a capacidade reprodutiva (Acgo, 2004).   

  O maior estudo epidemiológico realizado no Brasil observou evolução para 

NTG em 24,6% das pacientes com mola hidatiforme completa e em 7,6% após mola 

hidatiforme parcial (Braga et al., 2014).  

 A maior parte dos casos de NTG são representados pela mola invasora e 

pelo coriocarcinoma (Goldstein e Berkowitz, 2012).  

 Na paciente com suspeita clínica de NTG recomenda-se o imediato 

estadiamento conforme estabelecido pela Federação Internacional de Ginecologia e 

Obstetrícia (FIGO 2000) e demonstrado na Quadro 1 (FIGO 2002). Este sistema 

combina a distribuição anatômica da neoplasia ao sistema de escore de risco, 

conforme Quadro 2.  
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O sistema de escore de risco utiliza fatores prognósticos para a resistência à 

quimioterapia: o escore de 6 ou menos é doença de baixo risco, tratada com agente 

único; o escore de 7 ou mais é doença de alto risco e necessita de múltiplos 

agentes, uma vez que, nestes casos, é alta a probabilidade de resistência à 

quimioterapia com agente único (FIGO 2002; Goldstein e Berkowitz, 2012). 

         A NTG de baixo risco inclui doença não metastática (estadio I) e doença 

metastática com escore OMS/FIGO inferior a 7 (FIGO 2002; Berkowitz e Goldstein, 

2009). Estas pacientes devem ser tratadas inicialmente com agente quimioterápico 

único, metotrexato (MTX) ou Actinomicina-D (Act-D) (Goldstein e Berkowitz, 2012; 

Maestá e Braga; 2012).  Nos casos de quimiorresistência ao MTX/AF, a 

quimioterapia de segunda linha recomendada é actinomicina-D (Act-D) (Uberti et al., 

2015). Independente do esquema adotado, a quimioterapia deverá ser mantida até 

que o hCG retorne a valores normais.  

 

Quadro 1 – Estadiamento e classificação da OMS/FIGO para NTG (FIGO, 2002) 

Estadiamento Anatômico da FIGO 

Estadio I: Doença confinada ao útero 
Estadio II: Doença que se estende além do útero, porém limitada a estruturas genitais 
Estadio III: Doença que se estende aos pulmões com ou sem envolvimento do trato genital 
Estadio IV: Todos os outros sítios metastáticos 
 

Quadro 2 – Sistema de escore prognóstico modificado pela FIGO (FIGO, 2002) 

Fatores prognósticos Pontuação 

0 1 2 4 

Idade <40 40 - - 

Gestação anterior Mola Aborto Termo - 

Intervalo (meses) * < 4 4-6 7-12 > 12 

HCG sérico pré-
tratamento (UI/mL) 

<10
3 

10
3
 a < 10

4
 10

4
 a < 10

5
 > 10

5
 

Maior tumor, incluindo 
útero (cm) 

<3 3 a 4 5 - 

Local de metástases Pulmão Baço, Rim TGI** Cérebro, 
fígado 

Número de metástases - 1-4 5-8 >8 

Falha à primeira 
quimioterapia 

- - Monoterapia 2 drogas ou 
mais 

* Intervalo entre o fim do antecedente gestacional (quando conhecido) e o início dos sintomas. 
** TGI (trato gastrointestinal) 
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             Caso seja observado, durante a quimioterapia, platô ou elevação de hCG, 

aparecimento de metástases ou toxicidade que não permita dose ou frequência 

adequada do tratamento, o regime quimioterápico deverá ser trocado, com 

instituição de poliquimioterapia (Lurain, 2011). 

 Pacientes com NTG metastática de alto risco (FIGO estadio IV e estadios II 

e III com escore >7) devem ser tratadas com agentes quimioterápicos múltiplos 

(Berkowitz e Goldstein, 2009; Lurain 2011; Goldstein e Berkowitz, 2012). Os regimes 

preconizados são EMA-CO (etoposide, metotrexato, actinomicina-D alternando com 

ciclofosfamida/vincristina) que possui baixa toxicidade e altas taxas de resposta e 

sobrevida, EP/EMA (etoposide, metotrexato, actinomicina-D e cisplatina) ou 

esquema TP/TE (paclitaxel, cisplatina e etoposide) (Lurain 2011; Goldstein e 

Berkowitz, 2012; Seckl et al., 2010; Ngan et al., 2018). 

 O TTSP e o TE são relativamente resistentes a quimioterapia em função de 

sua disseminação linfática. A cirurgia, nos casos de doença confinada ao útero, 

constitui papel fundamental na terapêutica, devendo a histerectomia com 

anexectomia bilateral com ou sem linfadenectomia, ser considerada, podendo ser 

curativa nestes casos. (Berkowitz e Goldstein 2009; Lurain, 2011). 

  A contracepção é fundamental durante o seguimento pós-molar uma vez 

que nova gestação dificultaria a interpretação dos valores do hCG (Acog, 2004; 

Garner et al., 2007). As pacientes são orientadas a manter rigorosa contracepção 

hormonal a fim de evitar uma nova gestação, prejudicando o monitoramento do 

hCG, até o término do seguimento (Braga et al.,2016, Dantas et al.,2017). Os 

dispositivos intrauterinos ou o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel estão 

contraindicados pelo risco de perfuração uterina nos casos de mola invasora ou 

coriocarcinoma. 
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2  JUSTIFICATIVA 

  

   As técnicas de esvaziamento molar uterino mudaram ao longo do tempo. 

Na America do Norte, a técnica predominantemente usada é a aspiração elétrica, 

porém essa técnica não está uniformemente disponível no mundo. No Brasil, dos 38 

Centros de Referência no Tratamento da DTG, somente 27% utilizam a aspiração 

elétrica, enquanto 70% utilizam a aspiração manual (Braga et al., 2016). Isso 

decorre, provavelmente, das restrições legais à importação e comercialização do 

aspirador elétrico, associado com a criminalização da interrupção eletiva da 

gravidez no Brasil e na América Latina.  

   O método ideal para o esvaziamento uterino é incerto.  Muitos fatores como: 

a urgência do procedimento, tamanho uterino, disponibilidade do equipamento 

(manual ou elétrico) e os custos do material podem influenciar na escolha (Braga et 

al, 2016).  

Poucos estudos comparam as diferentes técnicas de esvaziamento uterino 

sendo, na sua maioria, em pacientes com perda gestacional precoce onde, pela sua 

raridade, a gestação molar é mal representada. Uma vez que a quase totalidade 

desses estudos é realizado com uma população obstétrica, sem gestação molar, a 

transposição dos resultados para mulheres com DTG é inadequada. 

            O estudo proposto pretende comparar as duas principais técnicas de 

esvaziamento molar no Brasil e relatar a experiência no uso da AMIU no tratamento 

da gestação molar, no Centro de Tratamento de DTG do Rio de Janeiro, que poderá 

ser de particular interesse e valor para os clínicos em regiões onde a aspiração 

elétrica não está disponível. 
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3  OBJETIVOS  

  

3.1  Objetivo geral  

  

 Analisar a segurança e eficácia das duas principais técnicas de aspiração a 

vácuo, utilizadas no Brasil, para tratamento da gestação molar: manual e elétrica. 

  

3.2  Objetivos específicos   

  

Avaliar a eficácia dos métodos de aspiração uterina através da taxa de 

esvaziamento uterino completo, da duração da cirurgia e do tempo da internação. 

 

    Caracterizar a segurança dos métodos de aspiração uterina através da taxa 

de perfuração uterina, da necessidade de hemotransfusão, da ocorrência de 

infecção pós-operatória, progressão para NTG e sinéquia uterina.  
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4  MÉTODOS  

 

4.1 Local de realização do estudo   

 

O estudo foi realizado no Centro de Referência em DTG do Rio de Janeiro 

que é constituído pelo Ambulatório de Doença Trofoblástica do Hospital 

Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da 

Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que 

recebeu a transferência das pacientes tratadas na 33ª Enfermaria da Maternidade 

da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, bem como sua casuística, de 

1960 até 2013. 

  

4.2 Desenho do estudo  

 

Estudo coorte retrospectivo realizado através de levantamento de dados de 

prontuários médicos de pacientes com gestação molar acompanhadas no período 

de janeiro de 2010 a dezembro de 2016. 

 

4.3 Amostra  

 Foram incluídos todos os prontuários de pacientes com gestação molar 

acompanhadas nas unidades do Centro de Referência em DTG do Rio de Janeiro, 

no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016. 

  

4.3.1 Critérios de Inclusão  

 

  Foram incluídos nesse estudo pacientes que foram submetidas a 

esvaziamento uterino em uma das unidades do Centro de Referência em DTG do 

Rio de Janeiro. O diagnóstico de gestação molar foi confirmado por histopatologia, 

observando os critérios morfológicos estabelecidos por Sebire et al. (2003) e por 

análise imuno-histoquímica p57KIP2 com a finalidade de obter o diagnóstico do tipo 

de mola: parcial (MHP) ou completa (MHC) (Madi et al.,2016). 

 Todas as pacientes selecionadas estavam em remissão completa da DTG ou 

NTG pós-molar, definido como nível sérico de hCG normal por, no mínimo, 6 ou 12 

meses, respectivamente.  
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4.3.2 Critérios de Exclusão   

 

 Foram excluídas do estudo os casos cujo prontuário médico não continham 

todas as informações necessárias para esta investigação, os abandono de 

seguimento pós-molar e os que foram submetidos a esvaziamento uterino 

utilizando-se prostaglandina ou curetagem uterina para tratamento da gravidez 

molar.  

  

4.5 Critérios de avaliação da paciente com gestação molar 

 

O tratamento da gestação molar consiste de duas fases: o esvaziamento 

imediato do conteúdo trofoblástico intrauterino e o seguimento pós-molar com a 

dosagem sérica da gonadotrofina coriônica humana.  

Antes da realização do esvaziamento uterino, todas pacientes com 

gestação molar foram submetidas à rigorosa avaliação clínica e pré-anestésica para 

verificação da existência de complicações clínicas associadas como: sangramento 

vaginal, anemia, útero aumentado para a idade gestacional, cistos tecaluteínicos, 

pré-eclâmpsia, hiperêmese, hipertireoidismo e sindromes respiratórias.  

A avaliação laboratorial de rotina incluiu: tipo sanguíneo e fator Rh (nos 

casos de Du negativo, a imunoglobulina anti-Rh foi administrada), hemograma 

completo, provas de função hepática (alanina aminotransferase, aspartato 

aminotransferase, gamaglutamil transpeptidase, fosfatase alcalina e bilirrubina total 

e frações), análise de urina, radiografia de tórax e dosagem sérica quantitativa de 

hCG. A ultrassonografia (US) pélvica-transvaginal foi realizada em todas as 

pacientes para avaliação uterina e anexial (detecção dos cistos tecaluteínicos). O 

exame foi complementado com Dopplerfluxometria das artérias uterinas.  

Nas pacientes com gravidez molar e sintomatologia clínica de 

hipertireoidismo, além daquelas com útero maior que 20 centímetros, verificado 

pela medida supra-púbica do fundo uterino e confirmado pela US, foi solicitado  

dosagem de TSH, T4 livre e eletrocardiograma para avaliação das funções 

tireoideana e cardíaca.  

Duas unidades de concentrado de hemácias foram reservadas para cada 

paciente, já com avaliação de compatibilidade por prova cruzada. 
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4.6 Critérios para realização do esvaziamento uterino 

 

Diante da suspeita diagnóstica de gestação molar, as pacientes foram 

encaminhadas ao Centro de Referência em DTG para tratamento. Após a 

confirmação clínica, laboratorial e de imagem, foram submetidas à esvaziamento 

uterino para retirada de todo o conteúdo trofoblástico.  

 O procedimento cirúrgico foi realizado por médicos plantonistas, 

especialistas e treinados, com absoluto domínio do procedimento de aspiração.  

Todas as pacientes atendidas na Maternidade da Santa Casa da Misericórdia do 

Rio de Janeiro e na Maternidade Escola da UFRJ foram submetidas à aspiração 

elétrica (Berkeley Synevac System 10 Vacuum Curettage® e Vacurette Cannulae®, 

Berkeley Medevices Inc, Richmond, California, EUA), fig. 1, exceto quando a 

aparelhagem não estava disponível sendo, nesses casos, realizado a aspiração 

manual.  

 

                     

Figura 1. Foto de aparelho de aspiração uterina elétrica, realizando o esvaziamento de gestação 

molar. Notar a presença de vesículas no frasco coletor, compatíveis com mola hidatiforme. 

(Foto cedida pelo Prof. Amtônio Braga) 

 

 Pacientes atendidas no Hospital Antonio Pedro da UFF foram submetidas 

somente à AMIU (IPAS MVA Plus® e EasyGrip Cannulas® IPAS, Chapell Hill, 

Carolina do Norte, EUA), uma vez que o equipamento para realização de aspiração 

elétrica não existe nessa instituição.  
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Figura 2. Foto de aparelho de aspiração manual intrauterina (AMIU), com conjunto de seringa e 

cânulas. À direita, observa-se o aparelho repleto por material placentário compatível com mola 

hidatiforme. (Foto cedida pelo Prof. Antônio Braga) 

 

Todas as pacientes receberam os mesmos cuidados anestésicos. Durante o 

ato anestésico, as pacientes foram monitorizadas com eletrocardiografia, oximetria 

de pulso e avaliação não invasiva da pressão arterial. Foram submetidas à 

anestesia geral venosa. Foi administrado 3 mg de midazolam IV na sala de cirurgia. 

A indução anestésica foi realizada com fentanil 50mcg IV, e mantida  com propofol 

125-250 mcg / kg / min IV.  

 Não foi realizado profilaxia antimicrobiana pré-operatória. A ocitocina não foi 

administrada de rotina, sendo reservada para pacientes com úteros aumentados 

para a idade gestacional, com tônus uterino diminuído, casos em que a avaliação 

médica julgou maior o risco de perfuração uterina, ou nos casos de importante 

sangramento durante o procedimento.  

  Em situações de úteros aumentados para idade gestacional (definido como 

útero de, no mínimo, 4 cm maior que o esperado para o tempo de gestação) ou por 

decisão médica, a aspiração uterina foi realizada com controle ultrassonográfico 

pélvico-abdominal. 

 Todos os serviços especializados do Centro de Referência em DTG 

utilizaram os mesmos critérios para indicação de hemotransfusão: hematócrito 

menor que 21%, hemoglobina menor que 7.0 g/dL com sinais de hipovolemia ou 

agravamento da condição clínica da paciente, como doença cardiovascular 

associada ou sangramento agudo. 



32 
 

 Para o esvazimento uterino não foi realizada a preparação prévia do colo 

uterino com misoprostol. Em casos específicos, dilatadores cervicais foram 

utilizados.  

 Com a paciente anestesiada e em posição ginecológica, foi realizado o 

toque bimanual para determinação da posição e volume uterinos. Após o 

esvaziamento vesical, foi inserido o espéculo e realizado avaliação da vagina e colo 

uterino.  Apreensão do colo uterino com pinça Pozzi e, com leve tração da mesma, 

posicionamento do canal cervical. A dilatação cervical foi realizada com dilatadores 

de Denniston ou com as próprias cânulas flexíveis da AMIU, que foram 

selecionadas de acordo com a avaliação do canal cervical e tamanho uterino, de 4 a 

12 mm. Com a inserção da cânula desejada no interior da cavidade uterina, a 

seringa da AMIU, já preparada com vácuo, foi acoplada a mesma. As válvulas de 

ajuste da seringa foram pressionadas e a tração do êmbolo determinou uma 

pressão negativa de 60 mm Hg no interior da seringa determinando a passagem do 

conteúdo intrauterino para o interior da mesma. Um movimento suave de vaivém da 

cânula e a rotação em torno de seu eixo foram realizados para facilitar o 

esvaziamento uterino. Na dependência da quantidade de material intrauterino, a 

seringa é esvaziada e o procedimento é repetido até a saída de sangue vermelho 

claro, espumoso, com ausência de tecido trofoblástico, sinais de esvaziamento 

uterino completo.  

  Nos casos em que foi realizada a aspiração elétrica, o procedimento foi 

basicamente o mesmo, exceto pela adaptação da cânula intrauterina ao aspirador 

elétrico, através de borracha de aspiração que, ao ser acionado determina pressão 

de sucção, aspirando todo conteúdo intrauterino para frascos coletores. Os sinais 

de esvaziamento uterino completo são similiares aos da aspiração manual. Após o 

esvaziamento uterino molar, por aspiração manual ou elétrica, realizou-se 

cuidadosa revisão da cavidade endometrial com uma cureta fenestrada a fim de 

maximizar a chance de esvaziamento uterino completo. 

  Terminada a cirurgia, todas as pacientes foram transferidas para unidade de 

pós-operatório, com monitorização contínua e com a seguinte prescrição mínima: 

1.000ml de soro fisiológico com 10 unidades de ocitocina IV, para perfusão em 6 

horas, paracetamol 500mg via oral de 8 / 8h, tenoxicam 20mg uma vez por dia.  

  No caso de dor relatada pela paciente, a frequência de paracetamol foi 

aumentada a cada 4 ou 6 horas (máximo de 3g por dia). 
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Todas as pacientes permaneceram hospitalizadas por, no mínino, 24 horas. 

Antes da alta hospitalar, foram submetidas à criteriosa avaliação médica, sendo 

realizado novo hemograma completo. A prescrição de alta incluiu contracepção 

hormonal, analgésicos e antiespasmódicos, caso necessário, e agendamento para 

iniciar o seguimento ambulatorial pós-molar. 

 

4.7 Critérios do seguimento pós-molar 

  

 O seguimento pós-molar foi realizado com avaliação clínica e dosagem 

sérica semanal de hCG quantitativo, utilizando o quite da Diagnostic Products 

Corporation (DPC) Immulite  da Siemens (Souza et al. 2017), sendo considerado 

resultado normal a dosagem de hCG inferior a 5 UI/L (Cole, 1997). O exame foi 

realizado semanalmente até que fossem obtidas três dosagens consecutivas 

normais (Feltmate et al., 2003) e após, mensalmente durante seis meses (Braga et 

al., 2015). Nos casos de NTG pós-molar, as dosagens foram realizadas 

mensalmente após a remissão, e mantidas ao longo de 12 meses, após os quais as 

pacientes foram liberadas para nova gestação (Biscaro et al., 2015). 

Durante o seguimento pós-molar todas as pacientes foram orientadas a 

seguir rigorosa contracepção hormonal a fim de evitar gestação uma vez que a 

gravidez no transcurso do seguimento iria desqualificar o monitoramento de hCG 

como marcador biológico-tumoral dessa doença (Braga et al. 2016, Dantas et al., 

2017). Em casos de absentismo às consultas médicas do seguimento pós-molar, 

profissionais de psicologia e serviço social realizaram busca ativa, via telefonema, 

telegrama ou mídias digitais, a fim de identificar e solucionar eventuais motivos das 

faltas, maximizando a adesão das pacientes. 

 

4.8  Critérios de diagnóstico de NTG pós-molar 

  

  O diagnóstico de progressão para NTG foi realizado de acordo com os 

critérios da FIGO (2000), ou seja, quando a paciente apresentou curva do hCG em 

platô ou em ascensão.  
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  O platô foi definido por quatro valores ou mais do hCG com oscilação menor 

que 10%, por pelo menos três semanas consecutivas (1º, 7º, 14º e 21º dias) após a 

aspiração uterina, enquanto que o aumento do valor do hCG em 10% ou mais, por 

pelo menos duas semanas consecutivas (1º, 7º e 14º dias) indica curva em 

ascensão.  

 Antes do início da quimioterapia, as pacientes foram avaliadas quanto a 

doença mestastática pelo exame clínico e ginecológico, ultrassonografia transvaginal 

com Doppler e radiografia de tórax.  Nos casos de acometimento pulmonar 

identificado na radiografia de tórax, foi realizado TC de tórax e RNM de crânio e 

abdomen. Para complementar o estadiamento e auxiliar na escolha do esquema 

quimioterápico, foi avaliado o escore de risco para quimioresistência no tratamento 

da NTG, preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e adotado pela 

FIGO 2000.  O esquema quimioterápico foi definido baseado na classificação de 

baixo e alto risco de acordo com a OMS/FIGO (2002).    

 Pacientes com NTG de baixo risco (escore de risco ≤ 6) receberam 

tratamento quimioterápico por agente único (metotrexato ou actinomicina-D). 

Aquelas com NTG de alto risco (escore de risco ≥ 7) foram tratadas com múltiplos 

agentes. 

 Nos casos de NTG de baixo risco foi utilizado como primeira linha de 

tratamento metrotrexato 1mg/kg IM nos dias 1,3,5 e 7 e ácido folínico 0.1mg/kg nos 

dias 2,4,6 e 8, via oral. Nos raros casos em que o MTX/AF estava contraindicado 

pela presença de cistos tecaluteínicos ou hipersensibilidade a droga, foi utilizado 

actinomicina-D (Act-D). Em casos de quimiorresistência, uma segunda linha de 

tratamento foi iniciada com actinomicina-D (Act-D) 1.25 mg/m2 IV a cada 15 dias 

(Uberti et al., 2015). 

  Nos casos de NTG de alto risco uma terceira linha de tratamento empregada 

foi o esquema EMA/CO (etoposide, metotrexato, Act-D, ciclofosfamida/vincristina),  

reservando o esquema  EP/EMA  (etoposide, cisplatina, metotrexato, Act-D) ou 

esquema TP/TE (paclitaxel, cisplatina e etoposide), como quarta linha de tratamento. 

 A resposta ao tratamento quimioterápico foi avaliada através da dosagem 

sérica semanal de hCG e análise da curva de regressão, realizada até o final do 

tratamento quimioterápico, incluindo os ciclos de consolidação, com seguimento 

mensal por um ano.  
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4.9  Variáveis do estudo 

 

 As características demográficas das pacientes e as informações clínicas 

foram obtidas dos prontuários médicos incluindo a idade da paciente (em anos), 

número de gestações, paridade, idade gestacional no momento do diagnóstico (em 

semanas e determinada pela data da última mentruação), nível quantitativo de hCG 

sérico pré-operatório, apresentação clínica da gestação molar e complicações 

médicas associadas: anemia (hemoglobina inferior a 9g/dL), sangramento genital, 

hiperêmese (presença de mais de 5 episódios de vômitos por dia), pré-eclâmpsia 

(níveis tensionais sistólicos acima de 140 mmHg ou diastólicos acima de 90 mmHg, 

associados a proteinúria acima de 300 mg/24h), hipertireoidismo (níveis de 

hormônio tireoestimulante abaixo de 0,01 UI/L e de tiroxina livre acima de 91,5 

ng/dL), síndrome de angústia respiratória aguda (dispnéia e cianose de 

extremidades), cistose ovariana (cistos tecaluteínicos maiores que 6 cm), útero 

aumentado para a idade gestacional (acima de 4 cm do esperado para a idade 

gestacional), histologia da gravidez molar (MHP ou MHC), incidência de NTG, 

estadiamento e prognóstico de NTG pela OMS/FIGO e tipo de tratamento 

quimioterápico utilizado (agente único ou múltiplo). 

 Quanto ao esvaziamento uterino, os dados foram obtidos a partir do boletim 

operatório incluindo: método de aspiração empregado (elétrico ou manual), uso de 

US para monitorar o procedimento e a utilização de ocitocina no intraoperatório.  

As variaveis relacionadas à NTG incluíram o estadiamento, o escore de 

risco prognóstico da OMS/FIGO 2000 e o tipo de quimioterapia utilizado (agente 

único ou múltiplos agentes). 

 

4.10  Desfecho 

 

 O desfecho primário foi a ocorrência de esvaziamento uterino incompleto 

(atestado pela avaliação clínico-hormonal-ultrassonográfica e, em casos de 

dúvidas, pela avaliação histeroscópica), a ocorrência de perfuração uterina, o 

desenvolvimento de sinéquia uterina sintomática (suspeita clínica na vigência de 

amenorreia ou diminuição importante do fluxo menstrual e confirmada em todos os 

casos por histeroscopia) e progressão para NTG pós-molar.  
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 O desfecho secundário contemplou os resultados cirúrgicos como a 

duração da cirurgia (em minutos), a necessidade de hemotransfusão durante a 

internação e nas primeiras 24h, a ocorrência de infecção pós-operatória (avaliação 

clínica e laboratorial), a variação da hemoglobina pré e pós-operatória e a duração 

da internação (em dias). Foi ainda estudado aspectos relacionados a NTG pós-

molar como a ocorrência de NTG de alto risco, presença de doença metastática e a 

necessidade de tratamento quimioterápico com múltiplos agentes a fim de alcançar 

a remissão.  

 

4.11  Análise estatística 

 

Para calcular o poder do estudo, consideramos estudos prévios 

comparando as técnicas de aspiração a vácuo manual e elétrica para gestações 

não molares. Assumimos, embasados na literatura, um risco inicial de 2,5% para 

complicações no grupo de pacientes submetidas à aspiração elétrica (Goldberg et 

al., 2004; Rausch et al., 2012).  

Considerando-se o tamanho da nossa amostra, podemos afirmar que esse 

estudo teve um poder de 80%, com um intervalo de confiança bilateral de 95%, 

para detectar diferenças nas técnicas de esvaziamento uterino para tratamento de 

gravidez molar, usando o método Fleiss com correção de continuidade. 

As distribuições das variáveis qualitativas foram avaliadas por meio do teste 

do Qui-quadrado. Para as variáveis contínuas, o teste de Shapiro-Wilk foi utilizado 

para verificar a normalidade da distribuição. As diferenças de médias foram 

avaliadas pelo teste t de Student para variáveis com distribuições normais e teste 

não paramétrico de Kruskal-Wallis quando os dados não tiveram uma distribuição 

normal.  

Para analisar o impacto da técnica de esvaziamento uterino utilizado, em 

relação às variáveis qualitativas, utilizou-se o teste do Qui-quadrado ou, quando 

apropriado, o teste Exato de Fisher. 

Para desfechos de interesse, odds ratios brutos e ajustados com intervalos 

de confiança de 95% foram calculados usando o teste de Wald para regressão 

logística. Para corrigir o teste de hipóteses múltiplas, p <0,001 foi usado como  

limiar para a significância na análise de fatores de risco para complicações 

precoces ou tardias. 
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As variáveis foram selecionadas para inclusão no modelo multivariado pelo 

Akaike Information Criteria. As correções para múltiplos testes foram realizadas 

usando o teste de Holm-Šidák.  

Nas análises estatísticas utilizou-se o pacote estatístico R. 

 

 4.12  Aspectos éticos 

    

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Maternidade Escola da UFRJ, CAAE:68169017.6.0000.5275 (anexo 2) 

e os dados foram obtidos após assinatura do Termo de Confidencialidade e Sigilo 

(anexo 1). Em obediência ao preconizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa para 

estudos que empregam bases de dados como fonte de estudo, o Termo de 

Consentimento foi substituído pelo Termo de Confidencialidade e Sigilo do 

responsável pelo estudo de forma a garantir o uso exclusivo dos dados e sigilo das 

pacientes para o fim de realização do presente estudo.  
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5  RESULTADOS 

 

Na revisão de 2.563 prontuários de pacientes com gravidez molar, 

acompanhadas durante o período do estudo, de janeiro de 2010 a dezembro de 

2016, foram excluídas 613 pacientes cuja aspiração uterina não foi realizada em um 

dos serviços especializados do Centro de Referência de DTG do Rio de Janeiro. As 

informações de 1.950 pacientes foram selecionadas para análise. A seleção dos 

participantes está descrita na Figura 3.  

Após avaliação criteriosa de 1950 prontuários, foi excluído um total de 223 

pacientes: 53 pacientes com dados incompletos, 87 pacientes que abandonaram o 

seguimento, 45 casos de mola hidatiforme parcial com idade gestacional maior que 

13 semanas em que foi utilizado misoprostol para o esvaziamento uterino e 38 

casos de pacientes submetidas à curetagem como resultado da não suspeição do 

diagnóstico de gestação molar, confirmado após estudo histopatológico.  

Esses critérios de exclusão foram semelhantes entre os serviços 

especializados desse estudo, conforme apresentado na Tabela 1.  

 Entre as 1.727 pacientes com gravidez molar, incluídas nesse estudo, 1.206 

foram submetidas a aspiração elétrica e 521 à  aspiração manual intrauterina.  
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Figura 3. Fluxograma da seleção da população do estudo. 

 

 

Pacientes com gestação molar acompanhadas 

no Centro de Referência de Doença 

Trofoblástica Gestacional do RJ, 2010-2016 

                    (n = 2.563 pacientes) 

Pacientes que realizaram esvaziamento uterino 

no Centro de Referência  

                  (n = 1.950 pacientes) 

Hospital 1: 1.470 

Hospital 2:    123 

Hospital 3:    357 

 

Pacientes excluídas por esvaziamento 

uterino fora no Centro de Referência  

                        (n=613) 

Pacientes excluídas (n= 223) 

Hospital 1 (n=168) 

    Curetagem: 28 (1,9%) 

    Abandono de seguimento: 66 (4,5%) 

    Misoprostol: 33 (2,2%) 

    Dados incompletos: 41 (2,8%) 

Hospital 2 (n=15) 

    Curetagem: 3 (2,4%) 

    Abandono de seguimento: 6 (4,9%) 

    Misoprostol: 3 (2,4%) 

    Dados incompletos: 3 (2,4%) 

Hospital 3 (n=40) 

    Curetagem:7 (2,0%) 

    Abandono de seguimento: 15 (4,2%) 

    Misoprostol: 9 (2,5%) 

    Dados incompletos: 9 (2,5%) 

     

        População final incluída no estudo 

                     (n= 1.727 pacientes) 

Vacuoaspiração elétrica 

  (n= 1.206 pacientes) 

Vacuoaspiração manual  

    (n= 521 pacientes) 
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A Figura 3 apresenta um fluxograma mostrando a seleção da população do 

estudo, onde Hospital 1 corresponde à Maternidade da Santa Casa da Misericórdia 

do Rio de Janeiro, Hospital 2, Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro e Hospital 3, ao Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense. 

 

Tabela 1. Análise das diferenças entre as variáveis utilizadas como critérios de 

exclusão entre os serviços especializados que compõem o Centro de Doenças 

Trofoblásticas Gestacionais do Rio de Janeiro. 

 

 

 
1. SCMRJ – Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. 

2. UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

3. HUAP UFF – Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense. 

* ANOVA – análise de variância. 

 

 

 Conforme indicado na Tabela 2, as pacientes submetidas à aspiração 

elétrica ou manual apresentaram perfil demográfico e clínico comparável. São 

mulheres jovens, com mediana de idade entre 24.8 e 28.9 anos (p=0,067), nulíparas 

(p=0,170) que tiveram o diagnóstico da gravidez molar ao final do primeiro trimestre 

de gestação, em torno de 10 e 11 semanas de gestação (p=0,198), 

respectivamente. A diferença estatísticamente significativa encontrada (p <0.001) 

em relação ao serviço especializado do Centro de Referência em que a paciente foi 

submetida ao esvaziamento uterino era esperado, face ao desenho do estudo.  

 

 

 

 

 

Critério de exclusão 

 

Maternidade da 

SCMRJ
1
 

  n=1470 pacientes 

 

Maternidade da 

UFRJ
2
 

n = 123 pacientes 

  

 HUAP  

  UFF³ 

   n=357 

pacientes 

 

p-valor* 

     

 

Curetagem uterina 

 

28 (1,9%) 

 

3 (2,4%) 

 

7 (2,0%) 

 

0.831 

Abandono de seguimento 66 (4,5%) 6 (4,9%) 15 (4,2%) 0.949 

Misoprostol 33 (2,2%) 3 (2,4%) 9 (2,5%) 0.899 

Prontuário incompleto 41 (2,8%) 3 (2,4%) 9 (2,5%) 0.958 
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Tabela 2. Características demográficas e clíncias das pacientes com gravidez molar 

acompanhadas no Centro de Referência em Doença Trofoblástica Gestacional do 

Rio de Janeiro, de acordo com as diferentes técnicas de esvaziamento uterino. 

 

 

 
¹. hCG – Gonadotrofina coriônica humana 
². US – Ultrassonografia  
a
 Mediana  (extremos) 

b 
Média  (interval interquartil) 

c 
n (%) 

¥
 Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis  

₭
 Teste do qui-quadrado    

# 
Teste exato de Fisher 

 

  

A ocorrência de complicações clínicas não se mostrou diferente entre as 

pacientes com gravidez molar submetida à aspiração elétrica ou manual, sendo o 

sangramento genital (74 versus 72%, p=0,225), o útero aumentado para a idade 

gestacional (32,8 versus 26,1%, p=0,098) e a ocorrência de cistos tecaluteínicos 

(26,6 versus 24%, p=0,187), a sintomatologia mais encontrada, respectivamente. 

 

Variáveis Aspiração Elétrica 
n = 1206 

Aspiração Manual 
n = 521 

p-valor 

    

Idade (anos) 
a
 24,8 (13–57) 28,9 (12–55) 0,067 

¥
 

Número de gestações, n 
a
 2,1 (1–3) 1,9 (1–3) 0,071 

¥
 

Paridade, n 
b
 0,8 (0–3) 0,7 (0–4) 0,170 

¥
 

Idade gestacional no diagnóstico, semanas 
a
 11,4 (5–14) 10,8 (6–15) 0,198 

¥
 

Centro de Referência, n (%)     

        Maternidade Santa Casa da Misericórdia 
c 

 
1103 (91,5) 199 (38,2) 

< 0,001
₭
         Hospital Universitário Antonio Pedro   UFF 

c
 0 317 (60,8) 

        Maternidade Escola da  UFRJ 
c
 103 (8,5) 5 (1,0) 

Complicação médica no diagnóstico    

        Sangramento 
c
 892 (74,0) 375 (72,0) 0,225 

₭
 

        Anemia 
c
 87 (7,2) 46 (8,8) 0,109 

₭
 

        Útero aumentado para idade gestacional 
c
 395 (32,8) 136 (26,1) 0,098 

₭
 

        Cistos tecaluteínicos 
c
 321 (26,6) 125 (24,0) 0,187 

₭
 

        Pré-eclampsia 
c
 26 (2,2) 19 (3,6) 0,091

₭
 

        Hiperemese 
c
 144 (11,9) 52 (10,0) 0,112 

₭
 

        Hipertireoidismo 
c
 36 (3,0) 19 (3,6) 0,151

₭
 

        Síndrome de angústia respiratória 
c
 32 (2,7) 20 (3,8) 0,093 

₭
 

hCG 
3
 nível pré-esvaziamento, IU/L 

175.994 (323–4.168.000) 131.715 (5.736–3.793.000) 
 

0,381
¥
 

Histologia da gravidez molar, n (%)     

        Mola Hidatiforme Completa 
c
 984 (81,6) 397 (76,2) 

0,084 
₭
 

        Mola Hidatiforme Parcial 
c
 222 (18,4) 124 (23,8) 

Uso do US³ para monitorar a cirurgia, n (%) 
c
 621 (51,5) 260 (49.,8) 0,174 

₭
 

Uso da ocitocina durante a cirurgia, n (%) 
c
 699 (58,0) 290 (55,7) 0,187 

#
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  Entre as complicações clínicas menos frequentes como anemia (7,2 versus 

8,8%, p=0.109), pré-eclâmpia (2,2 versus 3,6%, p=0.091), hiperêmese (11,9 versus 

10%, p=0.112), hipertireoidismo (3 versus 3,6%, p=0.151) e síndrome de angústia 

respiratória (2,7 versus 3,8%, p=0.093), também não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as pacientes submetidas às diferentes técnicas 

de esvaziamento molar.  

Observou-se que cerca de 80% dos casos avaliados foram de MHC, com 

níveis de hCG maiores que 100.000 UI/L no momento do diagnóstico, sem 

diferença na distribuição entre as técnicas de aspiração uterina estudadas (p=0,084 

e p=0,381, respectivamente). 

Não houve diferença no emprego da ultrassonografia para monitorizar o 

procedimento de esvaziamento uterino, independentemente da técnica utilizada 

para aspiração molar (p=0,174). 

Embora não tenha havido diferença no uso de ocitocina durante a cirurgia 

para tratamento da gravidez molar (p=0,187), ela foi necessária em mais da metade 

dos casos estudados. 

A Tabela 3 apresenta os desfechos clínicos das pacientes submetidas a 

esvaziamento uterino pela técnica de aspiração elétrica ou manual.  

A aspiração uterina foi incompleta, cerca de 13% dos casos com gravidez 

molar, independentemente do método utilizado  (p=0,949).   

Pacientes submetidas à aspiração elétrica tiveram significativamente 

maiores alterações nos níveis de hemoglobina após o esvaziamento uterino (-0,3 

versus -0,19 g/dL, p<0,001) e menores tempos cirúrgicos (25,3 versus 34,2 minutos, 

p<0,001), quando comparadas às submetidas à aspiração manual intrauterina. Não 

houve diferença entre os dois grupos em relação a necessidade de hemotransfusão 

(6,3 versus 8,6%, p=0.714). 

Em relação ao tempo de hospitalização (p=0.512) e ocorrência de infecção 

operatória (p=0.509), não houve diferença entre as técnicas de aspiração molar. 

A técnica de esvaziamento uterino (elétrica ou manual) não esteve 

associada ao desenvolvimento de NTG pós-molar (14,2% versus 17,3%, p=0,074 

respectivamente) ou sua agressividade (ocorrência de neoplasia metastática: 19,9 

versus 17,8%, p=0,082; escore prognóstico da OMS/FIGO 2000 de alto risco: 22,8 

versus 23,3%, p=0,082; ou necessidade de quimioterapia contendo múltiplos 

agentes: 24 versus 24,4%, p = 0,096, respectivamente).  
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Tabela 3. Desfecho clínico das pacientes submetidas à aspiração manual (Caso) 

comparada com aspiração elétrica (Controle) no tratamento da Gestação Molar. 

 

¹.OMS / FIGO – Organização Mundial de Saúde / Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. 

a
 n (%). 

b
 Mediana (Intervalo interquartil). 

c
 Média (Mínimo e máximo).  

¥
 Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

₭
 Teste do Qui-quadrado. 

# 
Teste exato de Fisher. 

 
 

 A diferença mais notável entre a aspiração elétrica ou manual foi o risco da 

ocorrência de sinéquia uterina após o procedimento (5,2% versus 1,2%, p <0,001 

respectivamente).  

Embora não tenha havido nenhum diagnóstico clínico de perfuração uterina 

entre as pacientes submetidas à aspiração manual intrauterina, observou-se a 

ocorrência de 9 casos de perfuração uterina entre àquelas submetidas à  aspiração 

elétrica (0,7%, p=0,051). Entretanto, esse estudo não tem poder adequado para 

assegurar esse resultado. 

 

Variáveis 

Aspiração 

elétrica  

n = 1206 

Aspiração 

manual  

n = 521 

 

p-valor 

    

Esvaziamento uterino competo
 a
 1045(86,7) 456(87,5)  0,949 

₭
 

Perfuração uterina
 a
     9(0,7) 0(0) 0,051

#
 

Hemoglobina no pré-operatório (g/dL) 
c
 11 (6-13) 10 (5-13)  0,089 

¥
 

Hemoglobina no pós-operatório (g/dL) 
c
 10 (3-13) 10 (3-13)  0,056 

¥
 

Variação nos níveis de hemoglobina após a cirurgia (g/dL) 
b
 

      -0,3 

(-5,1 -  -0,1) 

     -0.19  

(-4,9 - -0,1) 
< 0,001

¥
 

Necessidade de hemotransfusão durante a internação 
a
 76 (6,3) 45 (8,6) 0,714 

#
 

Duração da cirurgia (em minutos)
 b
 25,3 (16-31) 34,2 (26-41) < 0,001

¥
 

Necessidade de analgesia extra no pós-operatório
 a
 160 (13,3) 92 (17,7) 0,071

₭
 

Infecção pós-operatória 
a
 11 (0,9) 7 (1,3) 0,509 

#
 

Duração da internação (em dias) 
c
 1 (1-5) 1 (1-5) 0,512 

¥
 

Necessidade de hospitalização mais de 3 dias 
a
 112 (9,3) 49 (9,4) 0.982 

#
 

Ocorrência de NTG pós-molar 
a
 171 (14,2) 90 (17,3) 0,074 

₭
 

        Presença de neoplasia metastática 
a
 34 (19,9) 16 (17,8) 0,082 

#
 

        Escore de risco prognóstico da OMS / FIGO 
1
 2000 

b
 3 (1-2) 2 (1-11) 0,081

¥
 

        NTG de alto risco 
a
 39 (22,8) 21(23,3) 0,082 

₭
 

        Necessidade de quimioterapia com múltiplos agentes 
a
 41 (24,0) 22 (24,4) 0,096 

#
 

Ocorrência de sinequia 
a
 63 (5,2) 6 (1,2)  < 0,001

#
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Regressão logística multivariada foi realizada para identificar variáveis 

associadas com complicações precoces (ocorridas nas primeiras 24 horas após a 

cirurgia) e tardias (ocorridas após 24h), sendo apresentada nas Tabelas 

Suplementares 4 (A, B, C e D). O odds ratio foi ajustado para idade, idade 

gestacional no momento do diagnóstico, complicação clínica, nível de hCG sérico 

pré-esvaziamento, tipo histológico da gestação molar, uso da ultrassonografia para 

monitorar o procedimento e uso de ocitocina durante o esvaziamento uterino. 
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Tabela 4 (A). Fatores de risco para complicações precoces decorrentes de  

aspiração uterina entre mulheres com gravidez molar acompanhadas no Centro de 

Referência em Doença Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro. 
 

 
¥ 
ORc – Odds ratio cru (Intervalo de confiança de 95%). 

# 
ORa – Odds ratio ajustado (Intervalo de confiança of 95%). 

* Teste de Wald para regressão logística, ajustado para as seguintes variáveis: idade, idade gestacional do diagnóstico, presença de 

complicações médicas, nível de hCG pré-esvaziamento uterino, histologia da gravidez molar, uso de ultrassonografia para monitorar o 

esvaziamento uterino, emprego de ocitocina durante a cirurgia de vácuo aspiração uterina e local do estudo. 

 

 

 

 

 

Variáveis Perfuração uterina Analgesia extra no pós-operatório 

 ORc¥ ORa# p-valor* ORc¥ ORa# p-valor* 

       

Idade 

(anos) 

0.89 

(0.67-1.15) 

0.99 

(0.91-1.07) 
0.738 

0.96 

(0.91-1.10) 

1.01 

(1-1.03) 
0.04 

Paridade  
1.12 

(0.87-1.56) 
1.32 

(0.93-1.88) 
0.119 

1.1 
(1.06-1.32) 

1.12 
(1-1.25) 

0.061 

Idade gestacional  
(semanas) 

0.79 
(0.67-1.25) 

0.89 
(0.71-1.11) 

0.300 
0.98 

(0.95-1.12) 
1.03 

(0.99-1.07) 
0.122 

Complicações médicas       

Sangramento genital 
4.1 

(0.46-35.15) 

4.56 

(0.58-36.08) 
0.150 

2.89 

(2.01-4.44) 

3.16 

(2.21-4.52) 
< 0.001 

Anemia 
0.98 

(0.34-7.82) 
1.05 

(0.13-8.36) 
0.961 

24.38 
(15.34-35.77) 

26.35 
(18.2-38.15) 

< 0.001 

Útero aumentado  

para a idade gestacional 
2.12 

(0.61-9.33) 

2.34 

(0.68-8.13) 
0.180 

5.68 

(4.13-8.42) 

6.41 

(4.81-8.53) 
< 0.001 

Cistos teca-luteínicos 
1.27 

(0.22-6.01) 

1.34 

(0.28-6.33) 
0.715 

3.12 

(2.78-4.31) 

3.48 

(2.58-4.69) 
< 0.001 

Pré-eclampsia 0 0 0.998 
3.17 

(2.09-7.15) 
3.88 

(2.13-7.08) 
< 0.001 

Hiperemese 
1.58 

(0.39-5.89) 
1.72 

(0.44-6.67) 
0.435 

1.02 
(0.71-1.38) 

1.06 
(0.77-1.47) 

0.721 

Hipertireoidismo 0 0 0.998 
5.91 

(2.34-11.47) 

5.58 

(2.93-10.63) 
< 0.001 

Síndrome de angústia respiratória  
3.89 

(0.45-31.27) 

4.15 

(0.52-33.42) 
0.181 

4.09 

(2.11-8.28) 

4.67 

(2.59-8.43) 
< 0.001 

Nível de hCG pré-esvaziamento  
(UI / L) 

1 
(1-1) 

1 
(1-1) 

0.216 
1 

(1-1) 
1 

(1-1) 
< 0.001 

Histologia da gravidez molar           (completa 
versus parcial) 

0 0 0.993 
14.66 

(7.02-28.81) 
15.1 

(7.41-30.77) 
< 0.001 

Uso de ultrassonografia para monitorizar o 

esvaziamento uterino 
0 0 0.994 

1.87 

(1.21-2.67) 

2.09 

(1.52-2.87) 
< 0.001 

Uso de ocitocina durante o esvaziamento 

uterino 

3.79 

(0.45-31.73) 

4.40 

(0.56-34.84) 
0.160 

4.38 

(2.89-5.76) 

4.59 

(3.06-6.89) 
< 0.001 

Local de estudo       

Maternidade da Santa Casa da Misericórdia 

do Rio de Janeiro 
0.68 

(0.59-1.98) 

0.81 

(0.79-2.12) 
0.988 

1.45 

(0.89-2.13) 

1.78 

(0.91-1.99) 
0.893 

Maternidade Escola da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 
0.78 

(0.65-1.39) 

0.90 

(0.71-1.49) 
0.840 

0.96 

(0.81-1.75) 

1.01 

(0.89-1.91) 
0.733 

Hospital Universitário Antonio Pedro da 
Universidade Federal Fluminense 

1.15 
(0.72-2.56) 

1.20 
(0.81-2.71) 

0.712 
0.78  

(0.61-1.43) 
0.93 

(0.81-1.23) 
0.828 

Aspiração manual versus elétrica 
0 

(0) 

0 

(0) 
0.993 

0.65 
(0.48-0.81) 

0.78 

(0.54-0.92) 
0.018 
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Tabela 4 (B). Fatores de risco para complicações precoces decorrentes de 

aspiração uterina entre mulheres com gravidez molar acompanhadas no Centro de 

Referência em Doença Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro. 

 

 
¥ 
ORc – Odds ratio cru (Intervalo de confiança de 95%). 

# 
ORa – Odds ratio ajustado (Intervalo de confiança of 95%). 

* Teste de Wald para regressão logística, ajustado para as seguintes variáveis: idade, idade gestacional do diagnóstico, presença de 
complicações médicas, nível de hCG pré-esvaziamento uterino, histologia da gravidez molar, uso de ultrassonografia para monitorar o 

esvaziamento uterino, emprego de ocitocina durante a cirurgia de vácuo aspiração uterina e local do estudo. 

 

Variáveis Necessidade de hemotransfusão                
 < 24 horas da cirurgia 

Internação hospitalar  
≥ 3 dias 

 ORc¥ ORa# p-valor* ORc¥ ORa# p-valor* 

      

       

Idade  

(anos) 

1.12 

(0.85-1.19) 

1.01 

(0.98-1.03) 
0.641 

0.67 

(0.55-1.12) 

0.98 

(0.95-1.01) 
0.119 

Paridade  
1.7 

(0.85-1.9) 
1.03 

(0.88-1.2) 
0.742 

0.99 
(0.82-1.31) 

1.08 
(0.91-1.29) 

0.349 

Idade gestacional  

(semanas) 

1.34 

(1.19-1.41) 

1.08 

(1.03-1.12) 
0.001 

1.04 

(1.01-1.15) 

1.07 

(1.01-1.12) 
0.012 

Complicações médicas       

Hemorragia 
2.64 

(0.90-4.31) 

2.64 

(0.90-4.31) 
0.991 

5.12 

(2.34-9.81) 

5.36 

(2.68-10.72) 
< 0.001 

Anemia 
2.8 

(1.75-14.65) 

3,7 

(1.88-15.82) 
< 0.001 

119.12 

(60.43-229.9) 

123.64 

(66.39-230.26) 
< 0.001 

Útero aumentado  

para a idade gestacional 
12.34 

(8.13-19.78) 

13.23 

(8.53-20.52) 
< 0.001 

15.67 

(8.76-25.34) 

16.59 

(9.33-29.49) 
< 0.001 

Cistos teca-luteínicos 
6.12 

(4.01-8.79) 

6.36 

(4.45-9.08) 
< 0.001 

4.89 

(3.12-8.53) 

5.57 

(3.67-8.46) 
< 0.001 

Pré-eclampsia 
10.31 

(5.16-19.51) 

11.39 

(6.27-20.69) 
< 0.001 

4.78 

(2.31-10.58) 

5.66 

(2.79-11.48) 
< 0.001 

Hiperemese 
1.48 

(1.09-2.35) 
1.66 

(1.14-2.44) 
0.009 

0.89 
(0.49-1.35) 

0.95 
(0.57-1.58) 

0.830 

Hipertireoidismo 
16.56 

(8.79-31.44) 
17.51 

(9.06-33.85) 
< 0.001 

6.21 
(2.98-12.42) 

6.52 
(3.08-13.81) 

< 0.001 

Síndrome de angústia respiratória  
10.27 

(5.17-18.72) 

11.39 

(6.27-20.69) 
< 0.001 

10.64 

(5.02-19.13) 

11.25 

(5.98-21.16) 
< 0.001 

Nível de hCG pré-esvaziamento  

(UI / L) 

1 

(1-1) 

1 

(1-1) 
< 0.001 

1 

(1-1) 

1 

(1-1) 
< 0.001 

Histologia da gravidez molar  

(completa versus parcial) 

0.14 

(0.03-0.32) 

0.1 

(0.04-0.22) 
< 0.001 

0.27 

(0.15-0.67) 

0.33 

(0.18-0.6) 
< 0.001 

Uso de ultrassonografia para monitorizar o 

esvaziamento uterino 

7.23 

(3.45-13.45) 

7.01 

(3.82-12.88) 
< 0.001 

2.02 

(1.13-3.57) 

2.17 

(1.29-3.64) 
< 0.001 

Uso de ocitocina durante o esvaziamento 
uterino 

3.65 
(1.87-14.56) 

3.89 
(1.96-15.78) 

< 0.001 
3.67 

(2.19-6.99) 
4.12 

(2.18-7.77) 
< 0.001 

Local de estudo       

Maternidade da Santa Casa da Misericórdia 
do Rio de Janeiro 

1.46 
(0.89-2.35) 

1.89 
(0.91-2.23) 

0.422 
1.43 

(0.88-2.78) 
1.55 

(0.91-2.23) 
0.699 

Maternidade Escola da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 
1.16 

(9.61-1.78) 

1.29 

(9.89-1.81) 
0.846 

1.17 

(0.79-2.21) 

1.34 

(0.89-2.01) 
0.781 

Hospital Universitário Antonio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense 
0.73 

(0.55-1.17) 

0.89 

(0.69-1.23) 
0.741 

0.73 

(0.56-1.32) 

0.78 

(0.61-1.45) 
0.633 

Aspiração manual versus elétrica 
0.58 

(0.28-0.92) 

0.63 

(0.44-0.83) 
<0.001 

1.09 

(0.76-2.09) 

1.37 

(0.87-2.14) 
0.171 
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Tabela 4 (C). Fatores de risco para complicações tardias decorrentes da aspiração 

uterina entre mulheres com gravidez molar acompanhadas no Centro de Referência 

em Doença Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro. 

 
¥ 
ORc – Odds ratio cru (Intervalo de confiança de 95%). 

# 
ORa – Odds ratio ajustado (Intervalo de confiança of 95%). 

* Teste de Wald para regressão logística, ajustado para as seguintes variáveis: idade, idade gestacional do diagnóstico, presença de 
complicações médicas, nível de hCG pré-esvaziamento uterino, histologia da gravidez molar, uso de ultrassonografia para monitorar o 

esvaziamento uterino, emprego de ocitocina durante a cirurgia de vácuo aspiração uterina e local do estudo. 

 

 

 
 

 

Variáveis 

 

Esvaziamento uterino incompleto Ocorrência de sinéquia 

   

 ORc¥ ORa# p-valor* ORc¥ ORa# p-valor* 

Idade  
(anos) 

1.10 
(0.91-1.20) 

1.01 
(0.99-1.02) 

0.440 
0.91 

(0.87-1.11) 
0.99 

(0.96-1.02) 
0.457 

Paridade  
0.98 

(0.89- 1.19) 

1.02 

(0.9- 1.16) 
0.715 

1.17 

(1-1.35) 

1.21 

(1.02-1.43) 
0.063 

Idade gestacional  
(semanas) 

0.91 
(0.87-1.14) 

0.99 
(0.95-1.03) 

0.522 
1 

(0.95-1.09) 
1.03 

(0.97-1.1) 
0.308 

       

Complicações médicas       

Hemorragia 
2.22 

(1.37-3.14) 

2.31 

(1.65-3.24) 
< 0.001 

2.01 

(1.19-3.98) 

2.27 

(1.23-4.18) 
0.009 

Anemia 
2.98 

(2.09-4.21) 
3.03 

(2.11-4.36) 
< 0.001 

4.12 
(2.74-7.92) 

4.83 
(2.84-8.22) 

<0.001 

Útero aumentado  

para a idade gestacional 
1.69 

(1.24-2.41) 

1.73 

(1.31-2.3) 
< 0.001 

1.65 

(1.09-2.78) 

1.79 

(1.1-2.91) 
0.018 

Cistos teca-luteínicos 
2.16 

(1.57-2.98) 

2.24 

(1.63-3.08) 
< 0.001 

1.89 

(1.14-3.36) 

1.76 

(1-3.08) 
0.049 

Pré-eclampsia 
1.71 

(0.65-3.17) 

1.77 

(0.87-3.61) 
0.114 

1.47 

(0.67-5.01) 

1.69 

(0.51-5.57) 
0.390 

Hiperemese 
1.18 

(0.87-1.64) 

1.34 

(0.97-1.85) 
0.074 

2.18 

(0.87-3.91) 

2.31 

(0.90-3.82) 
0.067 

Hipertireoidismo 
1.97 

(0.95-4.27) 

2.02 

(0.95-4.32) 
0.068 

1.98 

(0.76-6.71) 

2.12 

(0.64-7.06) 
0.220 

Síndrome de angústia respiratória  
1.78 

(0.91-3.89) 

2.01 

(0.95-4) 
0.066 

2.19 

(0.78-6.24) 

2.34 

(0.82-6.7) 
0.114 

Nível de hCG pré-esvaziamento  

(UI / L) 

1 

(1-1) 

1 

(1-1) 
< 0.001 

1 

(1-1) 

1 

(1-1) 
<0.001 

Histologia da gravidez molar  
(completa versus parcial) 

3.93 
(3.01-6.17) 

4.4 
(3.10-6.41) 

< 0.001 
2.21 

(1-19.57) 
2.93 

(1.07-21.19) 
0.001 

Uso de ultrassonografia para monitorizar 
o esvaziamento uterino 

2.12 
(1.76-3.18) 

2.59 
(1.92-3.48) 

< 0.001 
1.54 

(1-2.89) 
1.79 

(1.06-3.02) 
0.030 

Uso de ocitocina durante o 

esvaziamento uterino 

2.83 

(2.01-4.1) 

2.97 

(2.06-4.28) 
< 0.001 

2.51 

(1.39-4.78) 

2.69 

(1.4-5.16) 
0.003 

Local de estudo       

Maternidade da Santa Casa da 

Misericórdia do Rio de Janeiro 
0.87 

(0.78-1.09) 

0.99 

(0.91-1.12) 
0.899 

1 

(0.89-1.29) 

1.03 

(0.81-1.34) 
0.794 

Maternidade Escola da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 

0.66 
(0.59-1.1) 

0.89 
(0.79-1.19) 

0.939 
0.87 

(0.78-1.25) 
0.91 

(0.84-1.30) 
0.781 

Hospital Universitário Antonio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense 
0.90 

(0.79-1.09) 

0.96 

(0.81-1.12) 
0.910 

0.88 

(0.71-1.27) 

0.91 

(0.81-1.42) 
0.997 

Aspiração manual versus elétrica 
0.86 

(0.61-1.23) 
0.93 

(0.69-1.27) 
0.661 

0.19 
(0.07-0.46) 

0.21 
(0.09-0.49) 

<0.001 



48 
 

Tabela 4 (D). Fatores de risco para complicações tardias decorrentes de aspiração uterina 

entre mulheres com gravidez molar acompanhadas no Centro de Referência em Doença 

Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro. 

 

¥ 
ORc – Odds ratio cru (Intervalo de confiança de 95%). 

# 
ORa – Odds ratio ajustado (Intervalo de confiança of 95%). 

* Teste de Wald para regressão logística, ajustado para as seguintes variáveis: idade, idade gestacional do diagnóstico, presença 
de complicações médicas, nível de hCG pré-esvaziamento uterino, histologia da gravidez molar, uso de ultrassonografia para 

monitorar o esvaziamento uterino, emprego de ocitocina durante a cirurgia de vácuo aspiração uterina e local do estudo. 

Variáveis Occurência de  
NTG 1 pós-molar 

Escore de Risco Prognóstico 2  

para NTG 1 ≥ 7 
Quimioterapia com múltiplos agentes 
para tratamento de NTG 1 pós-molar  

 ORc¥ ORa# p-

valor* 

ORc¥ ORa# p-

valor* 

ORc¥ ORa# p-

valor* 

Idade  
(anos) 

1.12 
(1.09-1.23) 

1.02 
(1.01-1.04) 

0.003 
1.13 

(0.89-1.18) 
1.01 

(0.95-1.07) 
0.767 

1.18 
(0.98-1.31) 

1.11 
(0.95-1.23) 

0.807 

Paridade  
1.05 

(1-1.19) 

1.13 

(1.01-1.25) 
0.071 

1.15 

(0.91-1.9) 

1.26 

(0.94-1.7) 
0.116 

1.21 

(0.87-1.72) 

1.32 

(0.90-1.9) 
0.120 

Idade 
gestacional  

(semanas) 

0.93 

(0.88-1.06) 

1.05 

(0.9-1.09) 
0.068 

0.81 

(0.78-1.19) 

0.94 

(0.81-1.10) 
0.425 

0.87 

(0.78-1.17) 

0.90 

(0.80-1.2) 
0.541 

Complicações 
médicas 

         

Hemorragia 
0.97 

(0.71-1.26) 

1.02 

(0.78-1.34) 
0.876 

1.09 

(0.46-2.9) 

1.01 

(0.38-2.7) 
0.988 

1.12 

(0.43-2.12) 

1.21 

(0.35-2.9) 
0.898 

Anemia 
1.33 

(1-1.97) 

1.48 

(1-2.2) 
0.053 

2.09 

(0.47-6.31) 

1.91 

(0.55-6.67) 
0.310 

1.77 

(0.56-6.72) 

1.89 

(0.50-6.89) 
0.420 

Útero 

aumentado  
para a idade 

gestacional 

0.63 
(0.45-1.12) 

0.87 
(0.66-1.16) 

0.349 
0.93 

(0.41-2.67) 
0.90 

(0.32-2.52) 
0.835 

0.84 
(0.34-2.21) 

0.91 
(0.30-2.42) 

0.786 

Cistos teca-
luteínicos 

1.01 
(0.78-1.44) 

1.05 
(0.74-1.49) 

0.775 
1.11 

(0.54-3.10) 
1.07 

(0.31-3.71) 
0.918 

1.13 
(0.37-3.58) 

1.27 
(0.28-3.98) 

0.908 

Pré-eclampsia 
1.28 

(0.81-2.70) 

1.49 

(0.73-3.02) 
0.271 

2.23 

(0.31-5.51) 

2.19 

(0.29-6.77) 
0.452 

2.11 

(0.31-5.27) 

2.20 

(0.25-6.11) 
0.452 

Hiperemese 
1.10 

(0.72-1.36) 
1.17 

(0.85-1.59) 
0.334 

0.77 
(0.38-2.43) 

0.80 
(0.23-2.77) 

0.720 
0.76 

(0.29-2.69) 
0.80 

(0.20-2.98) 
0.611 

Hipertireoidismo 
1.17 

(0.64-2.38) 
1.23 

(0.54-2.81) 
0.626 

2.72 
(0.35-20.9) 

2.72 
(0.35-20.9) 

0.337 
2.56 

(0.41-19.5) 
2.90 

(0.35-20.9) 
0.221 

Síndrome de 

angústia 

respiratória  

1.14 
(0.75-2.01) 

1.3 
(0.62-2.71) 

0.486 
4.21 

(0.87-9.40) 
4.75 

(0.93-21.2) 
0.042 

4.38 
(0.83-20.1) 

4.57 
(0.92-22.3) 

0.049 

Nível de hCG  

pré-

esvaziamento  
(UI / L) 

1 

(1-1) 

1 

(1-1) 
0.615 

1 

(1-1) 

1 

(1-1) 
0.968 

1 

(1-1) 

1 

(1-1) 
0.834 

Histologia da 

gravidez molar  
(completa 

versus parcial) 

1.78 
(1.12-1.98) 

1.36 
(1.01-1.84) 

0.042 
1.93 

(0.45-6.78) 
2.03 

(0.59-7.04) 
0.265 

1.97 
(0.7-6.43) 

2.00 
(0.60-7.11) 

0.355 

Uso de 

ultrassonografia 
para monitorizar 

o esvaziamento 

uterino 

1.34 

(0.91-1.83) 

1.19 

(0.87-1.62) 
0.273 

1.19 

(0.43-3.19) 

1.16 

(0.38-3.55) 
0.792 

1.12 

(0.49-3.61) 

1.19 

(0.40-3.89) 
0.699 

Uso de ocitocina 
durante o 

esvaziamento 
uterino 

1.01 

(0.83-1.35) 

0.96 

(0.73-1.26) 
0.780 

0.81 

(0.48-2.71) 

0.97 

(0.36-2.6) 
0.956 

0.83 

(0.54; 2.23 

0.99 

(0.46; 2.5) 
0.899 

Local de estudo          

Maternidade da 

Santa Casa da 
Misericórdia do  

Rio de Janeiro 

1.09 
(0.74-1.22) 

1.12 
(0.81-1.29) 

0.929 
0.75 

(0.66-1.32) 
0.89 

(0.79-1.21) 
0.834 

0.91 
(0.82-1.33) 

0.99 
(0.78-1.29) 

0.981 

Maternidade 
Escola da 

Universidade 

Federal do  
Rio de Janeiro 

1.12 
(0.88-1.31) 

1.09 
(0.78-1.23) 

0.899 
0.95 

(0.71-1.17) 
0.90 

(0.79-1.19) 
0.799 

0.79 
(0.70-1.28) 

0.88 
(0.79-1.34) 

0.876 

HUAP UFF  
1.09 

(0.85-1.19) 

1.02 

(0.81-1.11) 
0.911 

0.65 

(0.59-1.16) 

0.78 

(0.70-1.19) 
0.621 

0.77 

(0.69-1.31) 

0.89 

(0.71-1.23) 
0.851 

Aspiração 
manual versus 

elétrica 

0.91 

(0.72-1.20) 

0.81 

(0.69-1.12) 
0.065 

0.60 

(0.35-2.01) 

0.71 

(0.23-2.19) 
0.550 

0.76 

(0.69-1.25) 

0.81 

(0.73-1.28) 
0.673 
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A Tabela 5 mostra que, após regressão logística ajustada, a aspiração 

manual intrauterina esteve associada a uma menor chance de hemotransfusão 

(odds ratio ajustado – ORa de 0,63, intervalo de confiança de 95% - IC 95%: 0,44-

0,83; p<0.001), e a uma menor necessidade de analgesia extra no pós-operatório 

(ORa: 0,78, IC 95%: 0,54-0,92; p=0,018), não obstante essa associação tenha sido 

relativamente fraca. 

Foi notável a menor ocorrência de sinéquia uterina entre as pacientes 

submetidas à aspiração manual intrauterina quando comparado com aquelas que 

foram tratadas com aspiração elétrica, 6/521 versus 63/1206 (ORa: 0,21, IC 95%: 

0,09-0,49; p<0,001), embora não tenha havido diferenças na ocorrência de 

esvaziamento uterino incompleto, 65/521 versus 161/1206 (ORa: 0,93, IC 95%: 

0,69-1,27), de progressão para NTG pós-molar 90/521 versus 171/1206 (ORa: 1,26, 

IC 95%: 0,96-1,67) ou da necessidade de quimioterapia com múltiplos agentes 

22/521 versus 41/1206 (ORa: 0,81, IC 95%: 0,73-1,28), respectivamente. 

 

Tabela 5. Regressão logística multivariada que analisa a influência da aspiração 

manual intrauterina (Caso) para tratamento da gravidez molar em relação à 

aspiração elétrica (Controle) na ocorrência de complicações precoces ou tardias. 

 

 

1
 NTG – Neoplasia trofoblástica gestacional. 

2 
OMS / FIGO – Organização Mundial da Saúde / Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. 

¥ 
ORc – Odds ratio cru (Intervalo de confiança de 95%). 

# 
ORa – Odds ratio ajustado (Intervalo de confiança de 95%). 

* Teste de Wald para regressão logística, ajustado para as seguintes variáveis: idade, idade gestacional do diagnóstico, 

presença de complicações médicas, nível de hCG pré-esvaziamento uterino, histologia da gravidez molar, uso de 

ultrassonografia para monitorar o esvaziamento uterino, emprego de ocitocina durante a cirurgia de vácuoaspiração uterina e 

local do estudo. 

 

Variáveis Aspiração manual intrauterina versus aspiração elétrica para 

tratamento da gravidez molar 

 

 Complicação precoce 

ORc 
¥
 ORa 

#
 p-valor 

*
 

Perfuração uterina                                                                                  0 (0)          0 (0) 0,993 

Analgesia extra no pós-operatório 0,65 (0,48-0,81) 0,78 (0,54-0,92) 0,018 

Necessidade de hemotransfusão < 24 horas 0,58 (0,28-0,92) 0,63 (0,44-0,83)    < 0,001 

Internação hospitalar ≥ 3 dias 1,09 (0,76-2,09) 1,37 (0,87-2,14) 0,171 

  

Complicação tardia 

 ORc 
¥
 ORa 

#
 p-valor 

*
 

Esvaziamento uterino incompleto 0,86 (0,61-1,23) 0,93 (0,69-1,27) 0,661 

Desenvolvimento de NTG 
1 
pós-molar 0,91 (0,72-1,20) 1,26 (0,96-1,67) 0,102 

Escore de Risco Prognóstico 
2
 para NTG 

1 
≥ 7 0,60 (0,35-2,01) 0,71 (0,23-2,19) 0,550 

Quimioterapia com multiplos agentes para NTG 
1
 0,76 (0,69-1,25) 0,81 (0,73-1,28) 0,673 

Ocorrência de sinéquia 0,19 (0,07-0,46) 0,21 (0,09-0,49)    < 0,001 
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6  DISCUSSÃO 

 

Desde a introdução das técnicas de esvaziamento uterino a vácuo (Wu & 

Wu, 1958; Karman & Potts, 1972), a aspiração manual intrauterina tem sido menos 

empregada no mundo do que a aspiração elétrica, uma vez que há menor evidência 

na literatura que ateste sua segurança, eficácia e aceitabilidade entre as mulheres 

com indicação para interrupção da gravidez (Tidy et al., 2000; Wen et al., 2008; 

Milingos et al., 2009; Tasnim et al., 2011). Quando se considera a comparação 

entre essas técnicas de esvaziamento uterino para o tratamento de mulheres com 

gravidez molar, os estudos são ainda menores e com conclusões frágeis (Lara-

Ricalde et al., 1999; Tidy et al., 2000; Tasnim et al., 2011; Braga et al., 2016). 

   Após avaliação dos resultados do tratamento de 1727 pacientes com 

gravidez molar, observou-se que a aspiração manual intrauterina parece ser 

aceitável e efetiva quando comparada à aspiração elétrica para o tratamento de 

mulheres com gestação molar. Além disso, a aspiração manual esteve associada 

com menor desenvolvimento de sinéquias sintomáticas. 

  Uma das questões fundamentais a serem avaliadas quanto à aspiração 

manual intrauterina tem sido a ocorrência de esvaziamento uterino incompleto. Isso, 

no caso das pacientes com gravidez molar, representa um problema adicional, uma 

vez que o tecido trofoblástico remanescente mantém elevados os níveis de hCG, o 

que pode dificultar a vigilância hormonal do seguimento pós-molar causando uma 

interpretação errônea e tratamento inadequado.  

Esse estudo mostrou não haver diferença no esvaziamento uterino 

completo quando se compara a aspiração manual com a elétrica. Foi observado 

que a ocorrência de esvaziamento uterino completo para tratamento da gravidez 

molar, independentemente da técnica de aspiração empregada, não chegou a 90% 

dos casos. Isso foi inferior aos resultados habitualmente reportados em casos de 

abortamento, onde tanto a aspiração manual, quanto a elétrica, alcançam taxas de 

esvaziamento uterino completo de 97,9 e 97,5%, respectivamente (Wen et al., 

2008). Essa diferença pode refletir não apenas a maior quantidade de tecido 

trofoblástico, nos casos de gestação molar, quando comparado aos casos de 

abortamento, como também a um maior grau de aderência e invasão celular do 

trofoblasto na decídua materna, observado com frequência nos casos de gravidez 

molar. 
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  O risco de perfuração uterina durante a aspiração em pacientes com 

gravidez molar é uma preocupação constante em função da modificação uterina 

determinada pela gravidez molar, que torna o útero mais amolecido e com a parede 

miometrial mais delgada, consequência do volume uterino aumentado para a idade 

gestacional, quando comparado com a perda gestacional do primeiro trimestre 

(Hemlin et al., 2001; Yin, 2005). Apesar dessa preocupação e diante das condições 

adversas próprias da gravidez molar, não foi observado um aumento de risco 

significativo para a perfuração uterina, quer se utilizando a aspiração manual, quer 

a elétrica. Embora as diferenças nas taxas de perfuração uterina não tenham sido 

estatísticamente diferentes entre os grupos estudados, trata-se de evento raro, e o 

poder do estudo para detectar diferenças nesse desfecho foi insuficiente. 

 Mesmo considerando a pressão de vácuo exercida pela aspiração manual 

intrauterina como similar ao do aparelho de aspiração elétrica (Yonke & Leeman, 

2013), é sabido que a pressão de sucção na aspiração elétrica é cerca de 100 

mmHg maior do que na aspiração manual (Frankel, 2004; Berkeley, 2019). Talvez 

essa pressão de sucção mais elevada seja responsável não apenas pelo 

esvaziamento uterino mais rápido quando se emprega o aspirador elétrico, como 

também essa aspiração mais potente possa promover um descolamento decidual 

mais abrupto, com maior trauma associado, determinando a ocorrência do risco 

aumentado de sinéquia uterina entre as mulheres com gestação molar submetidas 

ao esvaziamento uterino pela aspiração elétrica, quando comparada à aspiração 

manual, aqui demonstrada.  

 A aspiração elétrica teve significativamente menor tempo cirúrgico quando 

comparada com a aspiração manual, resultado também encontrado nos estudos de 

interrupção de gestação no primeiro trimestre (Agarwal et al., 2013). Além da 

pressão de sucção mais elevada para justificar tal achado, estudos que 

apresentaram o mesmo resultado atribuem o fato a maior experiência do cirurgião 

com o equipamento de aspiração elétrica, o que é comum nos Estados Unidos da 

América e em países desenvolvidos (Dean, 2003;  Bird, 2001; Bird, 2003; Gazvani, 

2004). 
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Embora Samal et al., 2014 e Nasira et al., 2011 tivessem encontrado tempo 

de hospitalização significativamente menor em pacientes submetidas à aspiração 

manual em perda gestacional no primeiro trimestre, nosso estudo não demonstrou 

diferença entre as técnicas manual ou elétrica nas pacientes tratadas com gestação 

molar. 

 Embora os desfechos secundários que avaliaram a necessidade de 

transfusão sanguínea e a necessidade de analgesia extra no pós-operatório tenham 

sido estatísticamente diferentes entre as pacientes submetidas a esvaziamento 

uterino para tratamento da gravidez molar mediante aspiração elétrica ou manual, 

notamos que o odds ratio ajustado foi relativamente fraco, ficando dentro da zona 

de potencial viés para um estudo de coorte, não devendo, portanto, ser clinicamente 

relevante. (Grimes & Schulz, 2012).  

 Da mesma forma, não houve relação entre os diferentes métodos 

empregados para a aspiração uterina de pacientes com gravidez molar e os 

desfechos primários estudados de esvaziamento uterino incompleto e o 

desenvolvimento de NTG pós-molar ou sua gravidade clínica, como a ocorrência de 

neoplasia metastática, NTG de alto risco ou ainda a necessidade de quimioterapia 

com múltiplos agentes para determinar remissão da doença. De fato, esses dados 

são muito semelhantes aos da literatura que não mostram diferenças clínicas nos 

desfechos de pacientes com gestação molar tratadas com aspiração elétrica ou 

manual (Ngan et al., 2018; Kohorn, 2014, Tidy et al., 2000). 

 Contudo, o tamanho do efeito para redução na sinéquia uterina é, 

provavelmente, o achado mais relevante desse trabalho. As sinéquias uterinas 

consistem na formação de traves fibróticas endometriais que conectam as paredes 

uterinas, em diferentes graus de profundidade, podendo acometer apenas o 

endométrio, chegando a camada basal ou mesmo ao miométrio.  

Essa reação cicatricial poderia estar associada à revisão da cavidade 

endometrial com a cureta fenestrada, após a aspiração uterina – o que foi realizado 

em todas as pacientes dessa coorte. Uma vez que esse procedimento de 

curetagem subsequente à aspiração foi realizado tanto nas pacientes submetidas à 

aspiração elétrica, quando naquelas tratadas com aspiração manual, não se pode 

atribuir à revisão da cavidade endometrial com a cureta a causa das sinéquias após 

a cirurgia de tratamento da gravidez molar.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grimes%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22996110
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É preciso esclarecer que, mesmo com o emprego da cureta fenestrada para 

revisão da cavidade, a taxa de esvaziamento uterino incompleto foi cerca de 5 

vezes maior entre as pacientes com gestação molar, do que aquela observada 

entre as mulheres submetidas ao esvaziamento uterino por abortamento, 

mostrando-se a importância da revisão da cavidade endometrial como forma de 

minorar a ocorrência de restos molares (Wen et al., 2008).  

 Embora as sinéquias uterinas sejam uma condição médica facilmente 

tratável, será necessária, na grande maioria das vezes, a realização de tratamento 

cirúrgico, o que retarda a ocorrência de novas gestações. 

A principal limitação desse estudo encontra-se em seu desenho 

retrospectivo e na não randomização dos tratamentos de esvaziamento uterino 

realizados. No entanto, a Tabela 3 mostra que a população submetida à aspiração 

elétrica ou manual apresentava características demográficas e clínicas muito 

semelhantes.  

Todas as pacientes vieram aproximadamente da mesma área geográfica e 

não houve nenhum viés de seleção para a realização de um ou outro procedimento.  

 Outra limitação diz respeito ao emprego de oito variáveis clínicas para o 

cálculo do odds ratio (idade, idade gestacional ao diagnóstico, complicação clínica, 

hCG pré-evaziamento uterino, histologia de gravidez molar, utilização de 

ultrassonografia para monitorar a cirurgia, uso de ocitocina durante o procedimento 

e local da cirurgia). A regressão logística ajustada por tantas variáveis, mesmo 

sendo de reconhecida importância na geração de vieses, pode criar um modelo 

estatístico adaptado, não refletindo uma estimativa precisa do risco acumulado em 

eventos raros, como por exemplo, perfuração uterina e ocorrência de sinéquias 

uterinas. Uma estimativa mais precisa desse risco exigiria um estudo com maior 

casuística. 

Por outro lado, até onde verificamos, este estudo possui a maior casuística 

já apresentada na literatura mundial tratando do esvaziamento uterino de pacientes 

com gravidez molar. Além disso, o grande número de informações disponíveis 

permitiu que inúmeras avaliações pudessem ser feitas, resultando no mais 

aprofundado estudo sobre o tema já apresentado. 
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7  CONCLUSÕES 

 

A aspiração manual intrauterina parece ser método seguro e eficaz no 

tratamento da gestação molar quando comparada à aspiração elétrica e pode estar 

associada com menor ocorrência de sinéquia uterina. 

Conquanto a aspiração manual intrauterina não diferido em relação à taxa 

de esvaziamento uterino completo e ao tempo de internação, ela esteve associada 

a maior tempo cirúrgico, em relação à aspiração elétrica. 

Embora o estudo não tenha poder para avaliar a ocorrência de desfechos 

raros, a aspiração manual intrauterina não parede estar associada a maior 

ocorrência de perfuração uterina em relação à aspiração elétrica. 

A associação da aspiração manual intrauterina com menor necessidade de 

hemotransfusão pode derivar de um viés epidemiológico do estudo. 

Ainda que a aspiração manual não tenha apresentando associação com 

maior ocorrência de infecção pós-operatória e progressão para NTG pós-molar, 

essa técnica foi protetora para a ocorrência de sinéquia uterina. 
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9 ANEXOS 

                                                  ANEXO 1 

                            

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

Pesquisador Responsável: Antonio Rodrigues Braga Neto 

Endereço: Maternidade Escola da UFRJ - Rua das Laranjeiras, 180 - Laranjeiras 

CEP: 22240-003  / Rio de Janeiro – RJ 

Fone: (21) 99204 0007 

E-mail: bragamed@yahoo.com.br 

 
Eu, Antonio Rodrigues Braga Neto, responsável pelo projeto de pesquisa intitulado 
“Aspiração manual intrauterina versus aspiração elétrica no tratamento da gestação 
molar”, declaro cumprir com todas as implicações abaixo: 
 
a) Que o acesso aos dados registrados em prontuário de pacientes ou em bases de 

dados para fins da pesquisa cientifica será feito somente após aprovação do 
projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética; 

b) Que o acesso aos dados será supervisionado por uma pessoa que esteja 
plenamente informada sobre as exigências de confiabilidade; 

c) Meu compromisso com a privacidade e a confidencialidade dos dados utilizados 
preservando integralmente o anonimato e a imagem do sujeito bem como a sua 
não estigmatização; 

d) Não utilizar as informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, 
inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; 

e) Que o pesquisador responsável estabeleceu salvaguardas seguras para 
confidencialidades dos dados de pesquisa; 

f) Que os dados obtidos na pesquisa serão usados exclusivamente para finalidade 
prevista no protocolo; 

g) Quando da divulgação e/ou publicação da pesquisa, fazer referência à 
Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Hospital 
Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense em todas as 
formas de divulgação (teses, dissertações, artigos, livros, resumos de trabalhos 
apresentados em reuniões e eventos) e qualquer outra publicação ou forma de 
divulgação de atividades que resultem, total ou parcialmente, do auxílio da 
Maternidade Escola; 

h) Que os dados obtidos na pesquisa somente serão utilizados para o projeto 
vinculado, os quais serão mantidos em sigilo, em conformidade com o que prevê 
os termos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, assino este 
termo para salvaguardar seus direitos.  
                                                                   

Antonio Rodrigues Braga Neto 
 

Pesquisador responsável 
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ANEXO 2 – Aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa 
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