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Introdução
Dados epidemiológicos projetam que ocorram aproxima-

damente 800 mil abortos inseguros/ano no Brasil, sendo que 
180 mil mulheres/ano se internam através do Sistema Único de 
Saúde (SuS) para tratarem das complicações do abortamento, 
representando a quarta causa de morte materna1,2. O trata-
mento cirúrgico do abortamento é o segundo procedimento 
obstétrico mais realizado no país, sendo a dilatação e cureta-
gem uterina o método cirúrgico mais utilizado no Brasil, apesar 
de os protocolos internacionais de melhores práticas aponta-
rem as técnicas aspirativas como a melhor opção terapêutica2,3.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS; 
2012), a aspiração manual intrauterina (AMIu) é o método 
preferencial para o esvaziamento uterino cirúrgico na aten-
ção pós-aborto de primeiro trimestre3. Desde 1997, a Fe-
deração Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), 
através da Força-tarefa da FIGO/OMS, emitiu declaração 
conjunta nos seguintes termos: “Hospitais adequadamente 
equipados devem adotar o método de aspiração, selecio-
nando aspiração manual intrauterina e/ou aspiração elétrica 
para o esvaziamento intrauterino”4,5. 

Técnica da AMIu e suas vantagens
A AMIu é uma técnica segura e eficaz, cujo baixo custo, 

simplicidade de uso e portabilidade a colocam como uma 
excelente opção para o esvaziamento uterino de primeiro 
trimestre6-8. utiliza-se um aspirador AMIu Plus de plástico, 
portátil e reutilizável de 60 cc, carregado a vácuo, que, quan-
do anexado a uma cânula EasyGrip de tamanho apropriado 
(de acordo com o tamanho uterino) e inserido no útero atra-
vés da cérvix, aspira suavemente o conteúdo uterino para 
dentro do cilindro do aspirador quando o vácuo é liberado9.

Em estudo com uma série de casos com mais de 80 mil 
mulheres, demonstrou-se que a aspiração a vácuo esteve as-
sociada com menos da metade das taxas de complicações 
maiores ou graves requerendo intervenções (tais como perfu-
ração uterina complicada, infecção grave ou sépsis, hemorra-
gia que necessitou de transfusão) e também de complicações 
menores (aborto incompleto, manutenção da gravidez, infec-
ção leve, perfuração uterina não complicada), em comparação 
com a dilatação e curetagem10. A revisão sistemática Cochrane 
provou que a aspiração para o esvaziamento uterino é tão efe-
tiva quanto a curetagem instrumental, sendo o procedimento 

rea lizado em um menor tempo e com menor perda sanguí-
nea e dor11. Em outra recente revisão sistemática, que analisou 
57 estudos da literatura sobre as complicações do aborto por 
aspiração de primeiro trimestre, demonstrou-se que as com-
plicações graves que necessitaram de intervenções ocorreram 
em ≤ 0,1% dos procedimentos, e a hospitalização foi necessá-
ria em ≤ 0,5% dos casos, não tendo sido relatados óbitos12. Por 
sua portabilidade e menor necessidade de anestesia geral, a 
AMIu pode ser aplicada em nível ambulatorial, reduzindo-se 
custos e o tempo de permanência hospitalar6,7. 

A AMIu é ainda uma grande alternativa à aspiração elétrica, 
pois produz uma pressão de vácuo equivalente, não necessitan-
do de eletricidade, além de ser mais aceitável para algumas mu-
lheres por gerar muito menor barulho que a aspiração elétrica. 

Principais vantagens da AMIu em relação à dilatação  
e curetagem13: 

•	 Menor	necessidade	de	dilatação	cervical.	
•	 Menor	requerimento	de	anestésicos.
•	 Menor	tempo	de	internação	e	custos.
•	 Menor	taxa	de	complicações	(infecção,	sangramento,	

perfuração uterina e lesão cervical).
•	 Taxas	de	eficácia	superiores	a	98%	e	equivalentes	às	

de curetagem.

Indicações
O uso do aspirador AMIu Plus e cânulas EasyGrip de  

4 mm até 12 mm é indicado para aspiração ou esvaziamento 
intrauterino em pacientes de obstetrícia e ginecologia nas 
seguintes condições clínicas9,14:

•	 Tratamento	do	aborto	incompleto	para	tamanho	ute-
rino de até 12 semanas (DuM).

•	 Tratamento	 do	 abortamento	 no	 primeiro	 trimestre	
(aborto retido, gestação anembrionada ou ovo cego, 
aborto inevitável ou em curso, aborto infectado, es-
vaziamento molar e aborto eletivo/terapêutico nos 
casos previstos em Lei).

•	 Biópsia	 ou	 obtenção	 de	 amostras	 de	 tecido	 
endometrial.

Contraindicações
Não está indicada a AMIu nas seguintes condições9,14:
•	 Gravidez com volume uterino maior que 12 semanas (DuM).
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•	 Dilatação	 cervical	 ampla	 (orifício	 interno	da	 cérvix),	
maior que 12 mm. 

•	 Perfuração	uterina	diagnosticada.	
•	 Na	biópsia	endometrial,	se	há	suspeita	de	que	a	pa-

ciente esteja grávida.

Devem-se tomar medidas de precaução tratando-se ime-
diatamente as condições que ameacem a vida da mulher, isto 
é, diante de instabilidade hemodinâmica, cardiopatia, choque 
hipovolêmico, choque séptico, cirurgia uterina recente, na 
suspeita de perfuração uterina e, ainda, em pacientes com an-
tecedentes de coagulopatia14. O procedimento não deve ser 
realizado até que o tamanho uterino e sua posição tenham 
sido determinados. Devem-se sempre minimizar os riscos de 
transmissão de infecções entre os prestadores de saúde e as 
pacientes, tomando-se as precauções universais preventivas 
e seguindo rigorosamente as recomendações sanitárias do fa-
bricante para reutilização do aspirador AMIu Plus, sendo que 
as cânulas EasyGrip são sempre descartáveis e de uso único14.

Antes de iniciar o procedimento, deve-se assegurar que 
os seguintes aspectos tenham sido observados para uma 
atenção de qualidade: avaliação clínica completa com exa-
me ginecológico para avaliação do tamanho (até 12 sema-
nas) e posição uterina13. um acolhimento de alta qualidade 
estabelece a necessária relação empática e de apoio emo-
cional, tão importante para um manejo da dor com bloqueio 
paracervical e sedação leve. Como todo procedimento inva-
sivo, são descritas complicações que, embora a taxas me-
nores que as de curetagem, merecem atenção, tais como 
laceração cervical, reação vagal, esvaziamento incompleto, 
hematometria, infecção pélvica e perfuração uterina14.

Considerações finais
Trinta anos de uso e as evidências científicas têm de-

monstrado que a AMIu é um procedimento rápido e menos 
doloroso, tanto que analgesia e sedação nem sempre são 
necessárias, e as complicações são menores do que as que 

ocorrem com a curetagem, possibilitando um tratamento 
com menor tempo de permanência hospitalar e custos.
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