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ENGRAVIDAR APÓS UM 
ABORTO ESPONTÂNEO 

 

 

O que é um aborto espontâneo? 
 

Um aborto espontâneo é a perda espontânea de uma gravidez que ocorre antes da 20ª semana 
de gestação.  Um aborto espontâneo pode acontecer por muitas razões, incluindo: 

a. Problemas com os cromossomos do bebê podem contribuir para 50% das perdas. 

b. Mulheres com mais de 40 anos de idade estão em maior risco de perda de gravidez. 

c. Problemas com órgãos reprodutivos, como colo do útero incompetente, revestimento 

fino do útero, etc. 

d. Traumas físicos, como queda, acidente de carro, violência. 

e. Condições de saúde como diabetes, peso corporal alto ou extremamente baixo, 

pressão alta, intoxicação alimentar, tabagismo, álcool e drogas ilegais podem aumentar 

o risco de aborto espontâneo. 
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1Cerca de 1 em cada 4 gestações terminam em aborto espontâneo, e a maioria das mulheres é 
felizmente capaz de continuar a ter futuras gestações saudáveis.      Apenas cerca de 1% das 
mulheres experimentarão um aborto espontâneo repetido.      O risco previsto de um 2º aborto 
espontâneo não é diferente do de qualquer outra pessoa – e permanece em cerca de 1 em cada 
4 gestações ou 20%.  No entanto, após 2 abortos consecutivos, o risco de outro aborto 
espontâneo aumenta para cerca de 28%, e após 3 ou mais abortos espontâneos, o risco de outro 
aborto espontâneo é de cerca de 43%.     

Uma torrente de sentimentos pode ser experimentada após um aborto espontâneo: perda, 
tristeza, culpa, ansiedade e até raiva. Todas essas emoções são normais e o processo de luto 
após um aborto espontâneo não deve ser apressado.  Decidir engravidar novamente após um 
aborto espontâneo pode ser estressante e muitas vezes uma decisão dolorosa a ser tomada.  
Recomenda-se que as partes esperem até que se sintam emocional e fisicamente prontas para 
prosseguir com outra tentativa de gravidez. 

 

Quanto tempo depois de um aborto espontâneo pode ocorrer outra 
concepção? 
 

Uma mulher pode ovular e engravidar  logo duas semanas  após um aborto espontâneo.  Para 
algumas mulheres, pode levar vários meses para que a ovulação ocorra.   

2Após um primeiro aborto espontâneo, pode não haver necessidade de esperar para engravidar.         
Não há "regra" sobre quando uma mulher deve conceber após um aborto espontâneo, mas 
parece mais seguro esperar pelo menos um ciclo menstrual completo.      A recomendação 
comum de pelo menos 3 meses após um aborto espontâneo antes de conceber foi contestada 
em um estudo realizado em 2016 que concluiu que "não há evidências fisiológicas para atrasar 
uma tentativa de gravidez após uma perda precoce".   .  No entanto, todos são diferentes, e 
algumas mulheres podem esperar muitos meses ou mesmo anos antes de decidir que podem 
tentar engravidar novamente. 

Com perdas tardias, pode levar meses para o corpo de uma mulher e os hormônios da gravidez 
redefinirem.  Nesses casos, recomenda-se que a concepção seja adiada até que os exames de 
sangue mostrem que os hormônios da gravidez diminuíram para zero após o aborto espontâneo. 
Também é recomendado que a mulher tenha seu revestimento uterino verificado para garantir 
que ele tenha voltado ao normal para otimizar as chances de uma gravidez subsequente. 

 
1 www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage 
2 Obstetrics & Gynecology 127(2):p 204-212 February 2016 

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage
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Uma gravidez após um aborto espontâneo pode trazer à tona sentimentos de ansiedade sobre 
a potencial perda subsequente de uma futura gravidez. Esses sentimentos são perfeitamente 
normais, e recomenda-se que ambas as partes falem abertamente uma com a outra, familiares 
e amigos para buscar conforto.  Também pode ser útil para as partes procurar apoio de um 
conselheiro para discutir esses sentimentos muito reais e aprender ferramentas para lidar 
melhor com a gravidez.  A saúde mental é tão importante, talvez mais importante, do que obter 
a luz verde de que a mulher é fisicamente saudável para prosseguir.  Não há problema em ter 
tempo para lamentar a perda de um bebê antes de pensar em continuar a jornada em direção 
à paternidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minha barriga de aluguel teve um aborto espontâneo. 
 

Trabalhar com uma barriga de aluguel adiciona outra camada às emoções que os pais 
pretendidos sentem sobre a perda da gravidez.  Quando uma perda de gravidez ocorre entre 
um casal, há uma sensação de privacidade.  No entanto, quando ocorre um aborto espontâneo 
substituto, não há essa privacidade.  Conseguir uma gravidez de barriga de aluguel leva muito 
tempo e esforço e é caro.  A perda de uma gravidez de barriga de aluguel pode ser bastante 
devastadora para as partes, especialmente quando os pais pretendidos experimentaram 
fracassos passados em alcançar uma gravidez para si mesmos.  Os pais pretendidos devem lidar 
com a perda de seu bebê e, às vezes, o fim de sua jornada de fertilidade, ou talvez esta tenha 
sido sua última tentativa de se relacionar biologicamente com uma criança.  Para os pais 
pretendidos, um aborto espontâneo pode ser um lembrete de sua história e incapacidade de 
alcançar uma gravidez.  Além disso, os pais pretendidos podem se sentir culpados por sua 
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barriga de aluguel ter que experimentar a dor física e emocional de um aborto espontâneo, tudo 
porque ela foi gentil o suficiente para se oferecer para ajudá-los a se tornarem pais.   

O substituto terá que lidar com os sintomas físicos e emocionais de um aborto espontâneo.  
Além disso, muitas barrigas de aluguel sentem que falharam com seus pais pretendidos porque 
deveriam ser a esperança de uma gravidez bem-sucedida e não fazer parte delas sofrendo 
(talvez mais um) aborto espontâneo.  Os substitutos muitas vezes expressam profunda tristeza 
por seus pais pretendidos.  Muitas vezes elas se sentem responsáveis pelo aborto espontâneo 
porque foram seus corpos que as decepcionaram, mesmo que possam ter realizado gestações 
anteriores sem intercorrências e bem-sucedidas.  Eles podem sentir que seus pais estão 
desapontados com eles ou que eles vão culpá-la.  Mesmo que o bebê não esteja geneticamente 
relacionado à barriga de aluguel, ela ainda experimentará um profundo sentimento de perda.  
Para muitos substitutos, esta é a primeira vez que eles experimentaram um aborto espontâneo 
e eles podem não estar emocionalmente preparados para o trauma. 

Além disso, é normal que as comunicações entre o progenitor pretendido e o substituto 
diminuam após qualquer aborto espontâneo.      Cada parte pode precisar de tempo para 
lamentar e se recuperar.      Seu conselheiro ou agência de barriga de aluguel desempenhará um 
papel importante na manutenção do relacionamento e oferecerá orientação sobre como se 
reconectar no futuro, à medida que as partes se preparam para outra transferência de 
fertilização in vitro.     É altamente recomendável que todas as partes participem do 
aconselhamento para garantir que cada parte tenha tempo para lamentar a perda, mas também 
apoie as outras partes envolvidas.      

Muito provavelmente, o médico de fertilização in vitro exigirá vários exames de sangue, 
ultrassonografias e testes adicionais antes de concordar com outra transferência para as partes.  
O médico de fertilização in vitro vai querer ter certeza de que a gravidez atual está totalmente 
interrompida, que nenhum tecido remanescente permanece em seu útero e que o revestimento 
da barriga de aluguel é recuperado e pode suportar outra gravidez. 

Depois que o teste confirmar que o substituto está pronto para prosseguir, o médico de 
fertilização in vitro agendará outra transferência de fertilização in vitro.  Uma transferência de 
fertilização in vitro geralmente ocorre dentro de 3 meses após o aborto espontâneo original, 
mas um tempo adicional pode ser necessário para abortos espontâneos a termo posterior.  No 
entanto, depois de receber os resultados dos vários testes, o médico de fertilização in vitro pode 
recomendar que os pais pretendidos trabalhem com um substituto diferente. 
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Recomendações de teste depois de experimentar 2 ou mais abortos 
espontâneos: 

 

1. O teste de pré-concepção (também conhecido como triagem de portadores genéticos) é 

feito para identificar se uma pessoa carrega um gene para distúrbios genéticos específicos. 

Um bebê recebe 2 cópias de cada gene – uma forma de cada pai.  Para que um bebê herde 

um transtorno, ambos os pais devem ser portadores desse transtorno. As condições mais 

comuns identificadas através da triagem genética de portadores são: 

a. Fibrose cística – uma mutação celular que faz com que 

uma proteína não funcione corretamente, levando ao 

acúmulo de muco nos pulmões, pâncreas e outros órgãos. 

b. A Síndrome do X Frágil está associada a QI abaixo da 

média, atrasos no desenvolvimento, convulsões, autismo, 

hiperatividade. 

c. A Atrofia Muscular Espinhal afeta 1 em cada 6000 bebês 

e causa enfraquecimento dos músculos. 

d. Doença de Tay-Sachs geralmente associada à ascendência 

judaica asquenaze. 

e. A doença falciforme é um distúrbio hereditário dos 

glóbulos vermelhos mais comum em pessoas negras ou 

afro-americanas, mas pode afetar qualquer raça.   

Muitas clínicas de fertilização in vitro recomendam testes genéticos pré-concepcionais 
antes de se submeterem a uma transferência de fertilização in vitro.  Isso permite que os 
Pais Pretendidos identifiquem quaisquer características hereditárias negativas e solicitem 
a triagem genética pré-implantação do(s) embrião(s) para identificar esses cromossomos 
anormais e evitar a implantação desses embriões. 

2. O teste de tecido fetal (Produto do Teste de Concepção) é usado para determinar se a 

perda da gravidez foi o resultado de uma anormalidade cromossômica.  Infelizmente, na 

maioria dos casos, o tecido fetal é perdido antes que todos possam se reunir para discutir 

essa opção.   

3. Ultrassom para determinar quaisquer anormalidades uterinas, como miomas, cistos. 

4. Histeroscopia é quando um histeroscópio fino (trompa) é inserido através do colo do útero 

no útero para diagnosticar problemas e determinar se o útero é saudável o suficiente para 

uma gravidez. 

5. Histerossalpingograma (HSG) – um procedimento de raios-x onde o corante de contraste 

é liberado no útero para identificar o contorno da cavidade do útero e identificar qualquer 

obstrução nas trompas de falópio. 
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6. Sono-histerograma – a ultrassonografia é feita uma vez que o útero é preenchido com 

solução salina e mostra o interior do útero, superfície externa do útero e obstruções às 

trompas de falópio. Uma sono-histerografia pode ser mais específica e precisa na 

avaliação da cavidade uterina do que uma HSG. 

7. MRI (Magnetic Resonance Imaging) – um campo magnético e ondas de rádio são usados 

para criar uma imagem detalhada do útero. 

 

Quando é o momento certo para prosseguir com outra concepção?  Esta é uma escolha 
individual.  Mas você sabe que está pronto para prosseguir quando estiver preparado para 
aceitar qualquer resultado de outra tentativa. Seja não engravidar, engravidar, mas abortar 
novamente, ou alcançar uma gravidez que vai a termo.  Lembre-se de que as chances de outro 
aborto espontâneo estão a seu favor e, provavelmente, tudo ficará bem. 
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