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RESUMO 

 

Barbosa MWP. Didrogesterona versus progesterona como suporte de fase lútea: revisão 

sistematizada e meta-análise de ensaios clínicos randomizados.  [dissertação]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2017. 

Justificativa: Há evidências de que o uso de progesterona para suporte de fase lútea melhora 

os resultados reprodutivos em mulheres submetidas a técnicas de reprodução assistida (TRA). 

Há várias hipóteses para justificar a deficiência de fase lútea após a estimulação ovariana 

controlada (EOC) para TRA. Atualmente, acredita-se que os níveis supra-fisiológicos de 

esteroides alcançados durante a EOC persistem após a aspiração folicular, graças à formação 

de múltiplos corpos lúteos. Dessa forma, ocorre um feedback negativo prematuro na 

secreção de hormônio luteinizante (LH), causando um defeito da fase lútea e baixos níveis de 

progesterona. A progesterona natural por via intramuscular ou vaginal apresenta efeitos 

comparáveis sobre os parâmetros de gravidez clínica e gravidez em curso, embora as 

pacientes possam apresentar vários efeitos colaterais, como dor e abscesso local com a 

progesterona intramuscular, e corrimento vaginal, irritação perineal e interferência com o 

coito com a progesterona vaginal. Desta forma, a didrogesterona, uma progesterona sintética 

com boa biodisponibilidade oral, vem sendo estudada como uma alternativa para suporte de 

fase lútea em mulheres submetidas à TRA. Objetivo: Comparar a didrogesterona oral com a 

progesterona vaginal como suporte de fase lútea em ciclos de reprodução assistida. Métodos 

de busca: As buscas por ensaios clínicos randomizados (ECRs) foram realizadas nos principais 

bancos eletrônicos de dados; além disso, examinamos manualmente as listas de referências 

dos estudos incluídos em revisões semelhantes. A última busca eletrônica foi feita em 18 de 

outubro de 2015. Critérios de Seleção: Apenas estudos verdadeiramente randomizados que 

comparassem o uso da didrogesterona com a progesterona como suporte de fase lútea foram 

considerados elegíveis. Os estudos que permitiam a inclusão de uma mesma paciente duas 

vezes foram incluídos apenas se os dados do primeiro ciclo estivessem disponíveis. Coleta e 

Análise de Dados: Dois revisores avaliaram, independentemente, a elegibilidade dos estudos, 

extração de dados e os riscos de vieses dos estudos incluídos. Quaisquer discordâncias foram 

resolvidas por consenso. Quando necessário, os autores dos estudos incluídos foram 

contatados para maiores informações. Resultados: A busca selecionou 343 registros, 8 dos 

quais eram elegíveis. Nenhum estudo relatou nascidos vivos. Não há diferença relevante 

entre didrogesterona oral e progesterona vaginal para gravidez em curso, (RR 1.04, IC 95% 

0.92 a 1.18, I² = 0%, p = 0.53, 7 ECRs, 3,134 mulheres), gravidez clínica (RR 1.07, IC 95% 0.93 a 

1.23, I² = 34%, p = 0.35, 8 ECRs, 3,809 mulheres), e para abortamento (RR 0.77, IC 95% 0.53 a 

1.10, I² = 0%, p = 0.15, 7 ECRs, 906 gestações clínicas). Três estudos reportaram o grau de 



insatisfação com o tratamento. Dois deles mostraram uma redução importante na 

insatisfação entre as mulheres que utilizaram didrogesterona em comparação com a 

progesterona vaginal: didrogesterona oral = 2/79 (2.5%) vs. progesterona vaginal em cápsulas 

= 90/351 (25.6%), e didrogesterona oral = 19/411 (4.6%) vs. progesterona vaginal em gel = 

74/411 (18.0%); o outro estudo não mostrou diferença na taxa de insatisfação: 

didrogesterona oral = 8/96 (8.3%) vs. progesterona vaginal em cápsulas = 8/114 (7.0%). 

Conclusão: As evidências atuais sugerem que o uso de didrogesterona oral é tão eficaz quanto 

a progesterona vaginal como suporte de fase lútea em ciclos de reprodução assistida. Em 

relação ao grau de satisfação com o tratamento, a didrogesterona oral parece causar menos 

insatisfação entre as pacientes, em comparação ao uso de progesterona vaginal.  

Palavras-chave: Didrogesterona, Progesterona, Suporte de fase lútea, Infertilidade, Técnicas 

de Reprodução Assistida. 

  



ABSTRACT 

 

Barbosa MWP. Dydrogesterone versus progesterone for luteal-phase support: systematic 

review and meta-analysis of randomized controlled trials. [masters dissertation]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2017. 

Background: There is evidence that using progesterone for LPS improves the reproductive 

outcomes in women undergoing ART. There are several hypotheses to justify the lutheal 

phase deficiency (LPD) after controlled ovarian stimulation (COS) for ART. Currently, it is 

believed that the supra-physiological levels of steroids achieved during COS and sustained 

after oocyte aspiration by the multiple corpora lutea causes a prematurely negative feedback 

in pituitary LH secretion, consequently causing a luteal phase defect and low progesterone 

levels. Both intramuscular and vaginal routes of natural progesterone exhibit comparable 

effect on the endpoints of clinical pregnancy and ongoing pregnancy, although patients may 

exhibit multiple side effects, such as pain and local abscess with intramuscular progesterone, 

and vaginal discharge, perineal irritation and interference with coitus with vaginal 

progesterone. In this way, dydrogesterone, a synthetic progesterone with good oral 

availability, has being studied as an alternative for LPS in women undergoing ART. Objectives: 

To compare dydrogesterone and progesterone for luteal-phase support in women 

undergoing assisted reproduction technique. Search methods: The searches for randomized 

controlled trials (RCT) were performed in the main electronic databases; in addition, we hand-

searched the reference lists of included studies and similar reviews. We performed the last 

electronic search on October 18, 2015. Selection criteria: Only truly randomized controlled 

trials comparing oral dydrogesterone to vaginal progesterone as luteal phase support were 

considered eligible. We included studies that permitted the inclusion of the same participant 

more than once (cross-over or 'per cycle' trials) only if data regarding the first treatment of 

each participant were available. Data collection and analysis: Two reviewers independently 

performed study eligibility, data extraction, and assessment of the risk of bias and we solved 

disagreements by consensus. We corresponded with study investigators in order to resolve 

any queries, as required. Results: The search retrieved 353 records; eight studies were 

eligible. No study reported live birth. There is evidence of no relevant difference between oral 

dydrogesterone and vaginal progesterone on ongoing pregnancy (RR 1.04, 95% CI 0.92 to 

1.18, I² = 0%, 7 RCTs, 3,134 women), on clinical pregnancy (RR 1.07, 95% CI 0.93 to 1.23, I² = 

34%, 8 RCTs, 3,809 women), and on miscarriage (RR 0.77, 95% CI 0.53 to 1.10, I² = 0%, 7 RCTs, 

906 clinical pregnancies). Three studies reported dissatisfaction rate with the treatment. Two 

of them reported a large reduction in dissatisfaction among women using oral 

dydrogesterone than among women using vaginal progesterone: oral dydrogesterone = 2/79 



(2.5%) vs. vaginal progesterone capsules = 90/351 (25.6%), and oral dydrogesterone = 19/411 

(4.6%) vs. vaginal progesterone gel = 74/411 (18.0%). The other included study showed no 

difference in the dissatisfaction rate:  oral dydrogesterone = 8/96 (8.3%) vs. vaginal 

progesterone capsules = 8/114 (7.0%). Authors' conclusions: Oral dydrogesterone is as 

effective as vaginal progesterone for luteal-phase supplementation in ART cycles. Regarding 

dissatisfaction with treatment, oral dydrogesterone seems to cause less dissatisfaction among 

patients, in comparison to vaginal progesterone. 

Keywords: Dydrogesterone, Progesterone, Luteal-phase supplementation, Infertility, Assisted 

Reproductive Technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Descrição da Condição 

 

Infertilidade é definida como a falha em não atingir gravidez clínica após 12 meses de 

relações sexuais frequentes sem proteção contraceptiva (1). Apesar de não haver dados reais 

sobre a prevalência da infertilidade no Brasil, estima-se que essa condição acometa cerca de 

15% dos casais (2). Dependendo da causa da infertilidade, está indicada a realização de 

técnicas de reprodução assistida (TRA), que envolve a manipulação in vitro de gametas e 

embriões com o objetivo de atingir a gravidez (1). Nesse contexto, se enquadram a 

fertilização in vitro (FIV), transferência de embriões, injeção intracitoplasmática de 

espermatozoides (ICSI), e criopreservação de gametas e embriões. No Brasil, são realizados 

cerca de 17 mil ciclos de FIV/ICSI ao ano (3), resultando em aproximadamente 9 mil 

nascimentos ao ano (4).  

 

1.2 Descrição da intervenção e como ela deve funcionar 

 

Em gestações espontâneas, a implantação embrionária depende em grande parte de 

um adequado desenvolvimento endometrial, induzido pela exposição sequencial ao 

estrogênio e progesterona, produzidos pelo folículo dominante e pelo corpo lúteo após a 

ovulação (5). A produção desses hormônios é regulada pela secreção pulsátil do hormônio 

liberador de gonadotrofinas (GnRH) (5). No entanto, em pacientes submetidas à TRA, os 

níveis séricos desses hormônios estão desregulados.  

Em ciclos de FIV, como o sucesso do tratamento está relacionado diretamente ao 

número de oócitos captados (6), é necessária a realização de estimulação ovariana controlada 

(EOC) a fim de se obter o desenvolvimento de múltiplos folículos. Esse desenvolvimento 

multifolicular acarreta níveis suprafisiológicos de estradiol, gerando um feedback negativo na 

hipófise e hipotálamo e uma alteração na pulsatilidade do GnRH necessária para a adequada 

produção de progesterona (7). Além disso, a remoção de células da granulosa durante a 

captação de óvulos diminui o número de células essenciais para a produção de progesterona. 

Ademais, o próprio uso de agonistas ou antagonistas do GnRH altera a função hipotalâmica 

(8). Por fim, a principal causa de defeito de fase lútea em ciclos de FIV está relacionada aos 
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níveis elevados de progesterona, secretada pelos múltiplos corpos lúteos durante a fase lútea 

precoce, que acaba inibindo a secreção de LH via feedback negativo no eixo hipotálamo-

hipofisário (9). Todos esses fatores promovem luteólise prematura, com consequente nível 

reduzido de progesterona sérica durante a fase lútea (10-13). 

Há evidências de que o suporte da fase lútea com progesterona, gonadotrofina 

coriônica humana (hCG), ou hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) melhora os 

resultados reprodutivos em mulheres submetidas à TRA (12-16). Uma vez que a utilização de 

hCG está relacionada com um maior risco de síndrome de hiperestímulo ovariano (13, 14, 16-

18), e o agonista de GnRH foi testado apenas em adição à progesterona (12), a progesterona 

parece ser atualmente a melhor opção para suporte de fase lútea. 

A progesterona pode ser administrada por via oral, intramuscular, subcutânea, 

vaginal, ou retal. Todas estas rotas de administração parecem ter uma eficácia semelhante 

(13, 16, 19). No entanto, a progesterona administrada por via oral é sujeita ao metabolismo 

hepático de primeira passagem substancial, resultando numa biodisponibilidade de < 10 % 

(20), sendo utilizada em menos de 1% dos centros de FIV (21).  

Historicamente, a progesterona intramuscular foi a primeira forma de administração 

estudada como opção de suplementação de fase lútea (22-24). Apesar de efetiva, a 

progesterona intramuscular apresenta o inconveniente de injeções diárias, geralmente com 

necessidade de outra pessoa para a administração do medicamento. Além disso, está 

relacionada com efeitos adversos severos, como dor local, infecções, abscessos, reações 

alérgicas, e até complicações pulmonares (13, 14, 21, 25-28).  O uso da via intramuscular vem 

decrescendo com o passar do tempo, sendo utilizada em aproximadamente 5% dos centros 

de FIV (21). 

A progesterona por via vaginal pode ser administrada na forma de gel ou cápsulas. Em 

comparação com a via intramuscular em TRA, o uso da progesterona por via vaginal resulta 

em taxas equivalentes de gestação, tanto em ciclos agonistas longos (29), quanto em ciclos 

antagonistas (30). Embora menos efeitos adversos sejam observados com a via vaginal (31), 

ela está associada à irritação vaginal, corrimento, sangramento e interferência com o coito 

(25). Também é aconselhável a abstenção de intercurso sexual nas primeiras horas após a 

administração de gel de progesterona vaginal, pela interferência com sua absorção (19). De 

toda maneira, a progesterona vaginal é a formulação mais utilizada atualmente, em cerca de 

77% dos centros de FIV (21). 
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Recentemente, um estudo comparou uma preparação de progesterona por via 

subcutânea com a progesterona vaginal (32).  Não houve diferenças nos desfechos 

reprodutivos entre os dois grupos, porém foram relatados efeitos colaterais associados à 

injeção, como dor local, edema, inflamação e formação de hematoma (32).   

Diante dos colaterais e dificuldade de administração das vias parenterais e vaginal, a 

via oral seria uma opção para o suporte de fase lútea em TRA. Como a progesterona 

micronizada não apresenta boa absorção intestinal (20), a didrogesterona surge como uma 

boa alternativa. Ela é um retroesteroide com boa biodisponibilidade oral e alta seletividade 

para receptores de progesterona (33-35). Sua eficácia e segurança são bem estabelecidas em 

pacientes menopausadas que fazem uso de terapia hormonal (36). Em relação a distúrbios 

reprodutivos, já foi comprovado que a didrogesterona é benéfica em casos de ameaça de 

aborto e aborto recorrente (37). Quanto a patologias obstétricas, ela já foi investigada como 

opção para prevenção de hipertensão gestacional (38, 39). O uso dessa medicação é 

considerado seguro durante a gravidez, sem evidência de malformações congênitas 

associadas à sua utilização (40).   

Diante disso, a didrogesterona seria também uma boa escolha como suporte de fase 

lútea em ciclos de TRA. Embora não seja provável que seu uso resulte em melhores 

resultados reprodutivos do que a progesterona, a facilidade de uso e o menor custo 

representam vantagens para sua utilização (33, 41).   

 

1.3 A importância dessa revisão 

 

Considerando que os benefícios do suporte de fase lútea em ciclos de TRA já estão 

bem estabelecidos na literatura (13), o tipo de progesterona mais apropriado ainda não foi 

definido. Apesar de a maioria dos centros de FIV/ICSI do mundo recomendar o uso somente 

da progesterona vaginal (21), não há evidência de que essa via de administração seja superior 

à via oral (13). Além disso, é relevante levar em consideração o grau de insatisfação com o 

tratamento, uma vez que a facilidade de uso e redução de efeitos secundários podem afetar a 

adesão do paciente.  

 



Objetivos 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo dessa revisão sistemática e meta-análise é identificar, avaliar e resumir a 

evidência de ensaios clínicos randomizados examinando a eficácia, segurança e tolerabilidade 

da didrogesterona oral em comparação à progesterona como suporte de fase lútea em 

mulheres submetidas a ciclos de reprodução assistida. Os seguintes desfechos são analisados: 

• Nascidos vivos; 

• Gravidez em curso; 

• Gravidez clínica; 

• Abortamento; 

• Grau de satisfação com o tratamento; 

• Efeitos colaterais.  

 

 



Métodos 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Protocolo e registro 

 

O protocolo do presente estudo foi registrado no PROSPERO (http://www.crd.york. 

ac.uk/prospero/): CRD42015017540. 

 

3.2 Critérios de elegibilidade 

 

3.2.1 Tipos de estudo 

 

Apenas ensaios clínicos randomizados (ECR) comparando didrogesterona com 

progesterona como suporte de fase lútea. Ensaios clínicos “quasi” ou “pseudo” randomizados 

não foram incluídos, bem como estudos que avaliaram didrogesterona após inseminação 

intrauterina (IIU). 

 

3.2.2 Tipos de participantes 

 

As participantes dos estudos foram mulheres submetidas à TRA (transferência de 

embrião fresco ou criopreservado após ciclo de FIV/ICSI).  

 

3.2.3 Tipos de intervenção 

 

Foram incluídos estudos que comparassem resultados de pacientes que realizaram 

suporte de fase lútea com uma das seguintes opções: 

• Uso de didrogesterona oral; 

Ou 

• Uso de progesterona por qualquer via de administração (oral, intramuscular, 

cápsula vaginal, gel vaginal). 
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3.3 Métodos de busca para identificação dos estudos 

 

3.3.1 Termos de busca 

 

Os seguintes termos foram utilizados, com ajuste para cada banco de dados conforme 

necessário: (IVF OR ICSI OR embryo OR blastocyst OR oocyte OR egg OR retrieval OR luteal) 

AND (dydrogesterone OR duphaston OR isopregnenone OR dehydrogesterone). Não foram 

impostas restrições na busca para idioma, data de publicação, ou status de publicação. 

 

3.3.2 Buscas eletrônicas 

 

As buscas por ensaios clínicos randomizados foram realizadas nos seguintes bancos de 

dados eletrônicos: 

• Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL);  

• Pubmed;  

• Scopus; 

• Web of Science. 

Também foram realizadas buscas por protocolos de estudos em andamento nos 

seguintes bancos de registros de estudos clínicos: 

• ClinicalTrials.gov (http://clinicaltrials.gov/ct2/search); 

• ISRCTN Registry (http://www.isrctn.com/) 

• The World Health Organization International Trials Registry Platform search 

portal (http://apps.who.int/trialsearch/Default.aspx). 

 

3.3.3 Outras fontes de buscas 

 

Os autores realizaram buscas manuais baseadas nas listas de referências dos estudos 

incluídos e das revisões relacionadas ao tema, procurando por registros adicionais de estudos 

potencialmente elegíveis. 
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3.4 Seleção dos estudos 

 

Os títulos e resumos dos estudos encontrados foram revisados independentemente 

por dois autores (MWPB e LRS). Após exclusão de duplicatas, estes revisores usaram os 

critérios de inclusão pré-estabelecidos. Os mesmos autores (MWPB e LRS) avaliaram os textos 

completos dos estudos considerados potencialmente elegíveis para inclusão na revisão. 

Discordâncias foram resolvidas por consulta a um terceiro revisor e orientador desse trabalho 

(WPM). Os autores se corresponderam por e-mail com pesquisadores para esclarecer a 

elegibilidade de estudos, quando necessário. 

 

3.5 Coleta de dados 

 

3.5.1 Processo de coleta de dados 

 

Dois autores (MWPB e WPM) independentemente extraíram os dados dos estudos 

incluídos de forma padronizada, usando um formulário piloto de extração de dados planejado e 

testado pelos autores. Discordâncias foram resolvidas por consenso. Em estudos com múltiplas 

publicações, os autores utilizaram o artigo principal como referência, e detalhes adicionais foram 

obtidos de artigos secundários. Os autores se corresponderam por e-mail com os pesquisadores 

dos estudos quando foi necessário, para esclarecer dúvidas sobre os dados. 

 

3.5.2 Características dos estudos 

 

Em relação às características dos estudos, foram coletadas as seguintes informações: 

autores, país, instituição, fontes de financiamento, conflitos de interesse, aprovação ética, 

desenho do estudo, período de recrutamento, critérios de elegibilidade, número de 

participantes em cada grupo, idade e IMC dos participantes, protocolo de EOC e triggering, 

número de embriões transferidos por paciente, e taxa de implantação.  

 

3.5.3 Desfechos avaliados 

 

O desfecho primário para eficácia foi nascimento vivo, enquanto o desfecho primário 

para efeito adverso foi a insatisfação com o tratamento. O desfecho secundário foi gestação 

em curso, definida como a evidência ecográfica de atividade cardíaca fetal após 10-12 
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semanas de idade gestacional (42). Quando a taxa de gestação em curso não foi reportada, os 

autores calcularam gestação em curso como sendo o número de gestações clínicas menos o 

número de abortamentos. Outros desfechos foram gestação clínica, abortamento por 

gestação clínica (óbito de um feto em gestações múltiplas não foi contabilizado como 

abortamento), e qualquer efeito colateral reportado. 

Autores dos estudos foram contatados para a obtenção de dados incompletos. 

Quando os dados não foram obtidos, foi assumido que não ocorreu gestação clínica (e 

subsequentemente abortamento, gestação em curso e nascido vivo) em mulheres com 

cancelamento de ciclo. Nenhuma suposição foi feita para mulheres que perderam o 

acompanhamento por outras razões. 

 

3.6 Análise do risco de viés dos estudos incluídos 

 

Dois autores (MWPB e WPM) avaliaram independentemente os seguintes riscos de 

viés individualizados para cada estudo:  

• Viés de seleção: ocultação da geração de sequência de randomização e de 

alocação; 

• Viés de performance: mascaramento de participantes e profissionais; 

• Viés de detecção: mascaramento dos pesquisadores envolvidos na 

interpretação dos resultados; 

• Viés de atrito: dados dos resultados incompletos (refere-se a pacientes que por 

algum motivo perderam seguimento no decorrer do estudo); 

• Viés de relato: relato seletivo de resultados; 

• Outras fontes potenciais de viés: por exemplo, diferença no número de 

embriões transferidos, ou idade das participantes. 

 

Divergências foram resolvidas por consenso. Para análise do risco de viés, foi utilizado 

o Cochrane Collaboration’s criteria for judging risk of bias: os estudos incluídos foram 

divididos em risco “baixo”, “alto” ou “incerto” de viés (43). Não foi considerado que o 

mascaramento poderia influenciar o viés de performance ou detecção para os desfechos 

reprodutivos. Além disso, o mascaramento (por exemplo, uso de didrogesterona oral mais 

placebo vaginal em um grupo, e placebo oral mais progesterona vaginal no outro grupo) 
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poderia atrapalhar o julgamento da satisfação da paciente com o tratamento, considerando 

que os principais efeitos adversos são relacionados com a via de administração de uma droga 

e a facilidade de uso da mesma.  

 

3.7 Análise de resultados 

 

3.7.1 Síntese de resultados 

 

Os resultados foram combinados para meta-análise com o Review Manager 5.3.5 

(Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 2014). Na meta-

análise, o aumento no risco de um desfecho, tanto benéfico (ex: nascido vivo) quanto 

deletério (ex. abortamento), foi representado graficamente à direita da linha central, ao 

passo que uma diminuição no risco foi representada à esquerda da linha central. Como um 

estudo com múltiplos braços foi incluído, análise dos dados foi feita de forma criteriosa, a fim 

de evitar a contagem em dobro do grupo controle.  

 

3.7.2 Medidas de efeito das intervenções  

 

Variáveis dicotômicas foram resumidas como risco relativo (RR), e a precisão da 

estimativa foi avaliada pelo intervalo de confiança (IC) de 95%. Foram considerados 

clinicamente relevantes quaisquer achados de significância estatística. Quando houve 

diferença estatística, foi determinado o número necessário para tratar para produzir um 

efeito benéfico (NNT) ou efeito deletério (NNH). O modelo de efeito randômico foi escolhido 

porque não é possível assumir que o efeito verdadeiro foi o mesmo em todos os estudos, já 

que as doses utilizadas foram diferentes; além disso, o efeito randômico incorpora a 

heterogeneidade observada entre os estudos, alcançando intervalos de confiança mais 

conservadores (12, 44, 45). 

 

3.7.3 Avaliação da heterogeneidade 

 

A heterogeneidade entre os estudos foi avaliada através do I2. Heterogeneidades 

importantes (I²>50%) entre os estudos foram analisadas, primeiramente, através da 
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confirmação de que os dados foram corretamente extraídos.  Interpretativamente, uma 

escala com um valor de I² próximo a 0% indica não heterogeneidade entre os estudos, 

próximo a 25% indica baixa heterogeneidade, próximo a 50% indica heterogeneidade 

moderada, e próximo a 75% indica alta heterogeneidade entre os estudos (43). 

 

3.7.4 Análises adicionais 

 

Considerando que a progesterona vaginal tem duas apresentações diferentes 

(cápsulas e gel) que podem acarretar um diferente impacto na satisfação da paciente com o 

tratamento, foi realizada análise de subgrupos para determinar separadamente a evidência 

de estudos que utilizaram diferentes tipos de progesterona nos grupos-controles. Os 

subgrupos são “progesterona vaginal em cápsulas” e “progesterona vaginal em gel”.  

A análise de sensibilidade foi realizada para verificar se as conclusões relativas aos 

desfechos primários poderiam ser diferentes se a elegibilidade fosse restringida a estudos 

que foram classificados como sendo de baixo risco de viés.  

 

3.8 Risco de viés entre os estudos 

 

Tendo em vista a dificuldade de se detectar e corrigir um possível viés de publicação, 

tentamos minimizar o seu potencial impacto realizando uma busca apropriada de estudos 

elegíveis e permanecendo alerta à duplicação de dados publicados. Sempre que possível, os 

protocolos de pesquisa dos estudos incluídos foram analisados, com intenção de excluir viés 

de relato. Para análise de risco de viés de publicação, foi planejada a realização do “gráfico de 

funil” caso 10 ou mais estudos tivessem sido incluídos; no entanto, o gráfico foi executado 

com os 8 estudos incluídos, com objetivo ilustrativo. 

 

3.9 Qualidade da evidência 

 

Foi elaborada uma tabela para resumir os achados da revisão. A qualidade da 

evidência para os principais resultados dessa revisão foi avaliada conforme o sugerido pelo 

Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) working 

group (46), considerando os seguintes pontos: limitações dos estudos (ex.: risco de viés); 
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inconsistência do efeito; imprecisão das estimativas; efeito indireto; e viés de publicação. A 

qualidade da evidência, bem como sua interpretação, foi julgada da seguinte maneira: Alta 

qualidade = estamos muito confiantes de que o verdadeiro efeito fica perto do observado 

nesta revisão; Moderada qualidade = estamos moderadamente confiantes na estimativa de 

efeito; Baixa qualidade = nossa confiança na estimativa de efeito é limitada: o verdadeiro 

efeito pode ser substancialmente diferente da estimativa observada nesta revisão; Muito 

baixa qualidade = temos muito pouca confiança na estimativa de efeito: é provável que o 

verdadeiro efeito seja substancialmente diferente do observado nesta revisão. O julgamento 

sobre a qualidade da evidência foi justificado, documentado e incorporado no resultado de 

cada desfecho.  



Resultados 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Resultados da seleção de estudos 

 

A última busca eletrônica foi realizada em 28 de outubro de 2015, com um total de 

343 registros selecionados: CENTRAL = 33; PubMed = 66; Scopus = 192; Web of Science = 40; 

ClinicalTrials = 5; WHO International Trials Registry Platform = 7. Nenhum registro adicional 

foi obtido no Controlled-trials, ou através de busca manual nas listas de referências dos 

estudos potencialmente elegíveis e revisões relacionadas. Foram excluídos 324 registros após 

leitura de títulos e resumos: 106 eram duplicatas, e 218 claramente não preenchiam os 

critérios de elegibilidade.  

Posteriormente 19 registros foram avaliados quanto aos critérios de elegibilidade: 

- Oito estudos (de 12 registros) foram considerados elegíveis e foram incluídos na 

meta-análise. A diferença entre o número de estudos e de registros é devido à publicação de 

2 registros para 4 estudos – Chakravarty 2005a (47, 48), Saharkhiz 2016 (49, 50), Salehpour 

2013(51, 52), Tomic 2015 (53, 54) – e um registro para cada um dos outros quatro estudos: 

Chakravarty 2005b (55), Chakravarty 2006 (56), Ganesh 2011 (57), e Patki 2007 (58). O 

fluxograma da seleção dos estudos está retratado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma da seleção dos estudos 

 

As características de cada estudo são apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características dos estudos incluídos.  

Estudo País Período Critérios de elegibilidade Estimulação ovariana 
controlada 

Intervenção Controle Tamanho da 
amostra* 

Idade* IMC* 

Chakravarty 
2005a 

Índia 
Jan-2002 a 
Jun-2003 

Mulheres entre 25-42 anos, submetidas à 
FIV/ICSI (ciclos com transferência a fresco), 
com espessura endometrial normal (7–12 
mm) no dia da transferência, sem 
patologias endometriais 

Ciclo agonista longo, 
usando rFSH 150-300 
UI/dia, triggering com 
hCG 10,000 UI IM 

Didrogesterona 
20mg/dia 

PV em cápsula 
600mg/dia 

N = 430 
(79 vs. 351) 

<35 anos: 
47% vs. 49%; 
35-40 anos: 
33% vs. 40%; 
> 40 anos: 
20% vs. 11% 

NR 

Chakravarty 
2005b 

Índia Ago-2004 a 
Nov-2004 

NR 
Ciclo agonista longo, 
usando rFSH, triggering 
com hCG 10,000 UI IM 

Didrogesterona 
20mg/dia 

PV em cápsula 
600mg/dia 

N = 114 
(55 vs. 59) 

NR NR 

Chakravarty 
2006 

Índia Jun-2005 a 
Dez-2005 

Mulheres entre 22-40 anos 
Ciclo agonista longo, 
usando rFSH, triggering 
com hCG 

Didrogesterona 
20mg/dia 

PV em cápsula 
600mg/dia 

N = 106 
(50 vs. 56) 

NR NR 

Ganesh 2011 
Índia 

NR 

Mulheres entre 23-42 anos, eutireoideas e 
normoprolactinêmicas, com infertilidade 
por fator tubário, masculino, ovulatório, 
relacionado à endometrioses e sem causa 
aparente 

Ciclo agonista curto, 
usando rFSH 150-300 
UI/dia, triggering com 
hCG 10,000 UI IM 

Didrogesterona 
20mg/dia 

PV gel 90mg/dia; 
PV em cápsula 
600mg/dia 

N = 1363 
(422 vs. 482 
vs. 459) 

NR NR 

Patki 2007 
Índia Jan-2004 a 

Dez-2005 
NR 

Ciclo agonista longo, 
sem outros detalhes 

Didrogesterona 
30mg/dia 

PV em cápsula 
600mg/dia 

N = 675 
(366 vs. 309) 

NR NR 

Saharkhiz 
2016 

Irã 
Abr-2014 a 
Jan-2015 

Mulheres entre 20-40 anos, IMC entre 18-
30 kg/m2, sem patologia endometrial visível 

Ciclo agonista longo, ou 
ciclo antagonista, sem 
outros detalhes 

Didrogesterona 
40mg/dia 

PV em cápsula 
800mg/dia 

N = 210 
(96 vs. 114) 

30.6 +/- 5.4 
vs. 31.0 +/- 5.2 

26.0 +/- 3.5 
vs. 26.2 +/- 
3.8 

Salehpour 
2013 

Irã 
Mai-2012 a 
Dez-2012 

Mulheres < 40 anos, eutireoideas e 
normoprolactinêmicas, com infertilidade 
por fator masculino 

Ciclo agonista curto, 
usando rFSH 150-300 
UI/dia, triggering com 
hCG 10,000 UI IM 

Didrogesterona 
40mg/dia 

PV em cápsula 
800mg/dia 

N = 80 
(40 vs. 40) 

29.4 +/- 5.3 
vs. 31.8 +/- 6.1 

24.2 +/- 3.0 
vs. 24.2 +/- 
3.9 

Tomic 2015 Croácia 
Out-2010 a 
Out-2013 

Mulheres entre 18-45 anos, IMC < 35 
kg/m2, com menos de três ciclos prévios de 
FIV, com ao menos 1 oócito aspirado 

Ciclo agonista curto, 
usando rFSH 150-300 
UI/dia, triggering com 
hCG 10,000 UI IM 

Didrogesterona 
20mg/dia 

PV em gel 
90mg/dia 

N = 831 
(415 vs. 416) 

34.1 +/- 8.2 
vs. 32.6 +/- 8.8 

26.8 +/- 4.9 
vs. 27.1 +/- 
5.8 

NR = não reportado; PV = progesterona vaginal; * = intervenção vs. controle  
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Tabela 1 (cont.) Características dos estudos incluídos.  

Estudo 
Conflito de 
interesse 

Financiamento 
Aprovação do 
comitê ética 

TCLE Desenho paralelo 
Embriões 

transferidos 
Taxa de 

implantação 

Chakravarty 2005a - - X - X - - 

Chakravarty 2005b - - - - X - - 

Chakravarty 2006 - - - - X - - 

Ganesh 2011 - - X X X Média de 3 - 

Patki 2007 - - X X X - - 

Saharkhiz 2016 - - X X X - - 

Salehpour 2013 - - X X X Média de 3 - 

Tomic 2015 - - - - X 2 22.5% vs. 24.1% 
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4.2 Estudos Incluídos 

 

Oito estudos foram incluídos na revisão e na análise quantitativa; suas características 

estão reportadas na Tabela 1. Todos os estudos incluídos tinham desenho paralelo e eram 

unicêntricos, com exceção de 1 estudo que foi realizado em 2 centros (50). Cinco estudos 

foram conduzidos na Índia (48, 55-58), dois no Irã (50, 52), e um na Croácia (54). Foi realizada 

tentativa de contato com todos os autores, mas detalhes adicionais foram fornecidos apenas 

por Saharkhiz 2016 (50). Chakravarty 2005b (55) e Chakravarty 2006 (56) foram publicados 

como pôsteres, enquanto os outros 6 estudos foram publicados como artigos completos (48, 

50, 52, 54, 57, 58). 

 

4.2.1 Participantes 

 

Um total de 3,809 mulheres submetidas à TRA de 8 estudos foram incluídas: 1,523 

foram alocadas para uso de didrogesterona para suplementação de fase lútea, 1,388 foram 

alocadas para uso de progesterona vaginal em cápsulas, e 898 foram alocadas para uso de 

progesterona vaginal em gel. Os critérios de elegibilidade, e as características das 

participantes foram reportados na Tabela 1.  

 

4.2.2 Intervenções 

 

Os 8 estudos avaliaram uso diário de didrogesterona oral em doses que variaram 

entre 20 a 40mg. Seis estudos compararam didrogesterona oral com progesterona vaginal em 

cápsulas, com doses variando entre 600 a 800mg/dia (48, 50, 52, 55, 56, 58). Tomic 2015 

comparou didrogesterona com gel vaginal de progesterona 90mg/dia (54). Ganesh 2011 foi 

um estudo com 3 braços, comparando didrogesterona com progesterona vaginal em cápsula 

e em gel (57).  

 

4.2.3 Resultados 

 

• Nenhum dos estudos reportou o número de nascidos vivos; 

• Três dos oito (3/8) estudos reportaram gravidez em curso; (59-64). 



Resultados  |  34 

 

• Seis dos oito (6/8) estudos reportaram gravidez clínica; (59, 61-65). 

• Sete dos oito (7/8) estudos reportaram abortamento; (59). 

• Três dos oito (3/8) estudos reportaram insatisfação das pacientes; (59-61, 63-67). 

• Dois dos oito (2/8) estudos reportaram efeitos colaterais. (59). 

 

Em dois estudos, o número de gravidez clínica foi presumido como sendo igual à soma 

do número de gravidez em curso e do número de abortamento (33,39). Em quatro estudos, o 

número de gravidez em curso foi presumido como sendo igual ao número de gravidez clínica 

menos o número de abortamento (36,40-42).  

 

4.3 Estudos excluídos 

 

Quatro estudos (de quatro registros) foram excluídos (Tabela 2): um estudo foi 

excluído porque comparou didrogesterona com progesterona vaginal em cápsulas como 

suporte de fase lútea em ciclos de IIU (68). Três estudos foram excluídos porque não eram 

randomizados (69-71); autores de um estudo foram contatados para confirmar essa 

informação (71). 

 

Tabela 2 - Característica dos estudos excluídos. 

Estudo Razão da Exclusão 

Allahbadia 2004 Estudo não randomizado 

Guo 2013 Estudo não randomizado 

Yang 2014 Estudo não randomizado 

Khosravi 2015 Ciclos de IUI 

 

4.4 Estudos aguardando classificação 

 

Dois estudos (de três registros) ainda estão em andamento, e por isso aguardando 

classificação (72-74). Ambos os estudos são patrocinados pela Abbott: LOTUS I é um estudo 

duplo-cego comparando didrogesterona (10mg 3 vezes ao dia) com progesterona 
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micronizada vaginal em cápsulas (200mg 3 vezes ao dia). O estudo foi registrado tanto no 

ClinicalTrials (72) quanto no EU Clinical Trials Register (73); LOTUS II é um estudo aberto 

comparando didrogesterona (10mg 3 vezes ao dia) com progesterona vaginal em gel 8% 

(90mg 1 vez ao dia) (74). LOTUS I começou em Julho de 2013, com data prevista de conclusão 

em Abril de 2016; no momento o estudo continua em andamento, porém sem recrutamento 

de participantes; foi realizado contato com os autores em busca de resultados preliminares, 

no entanto não houve resposta. LOTUS II foi registrado em Junho de 2015, com início do 

recrutamento de participantes em Julho de 2015. A data prevista para término do estudo é 

Abril de 2017. 

 

4.5 Risco de viés nos estudos incluídos 

 

Três estudos aplicaram adequadamente os métodos de randomização (50, 54, 57), 

enquanto cinco não descreveram qual método foi utilizado (48, 52, 55, 56, 58). Quatro 

estudos reportaram ocultação da randomização com uso de envelopes selados (50, 52, 54, 

57). O mascaramento de participantes e de profissionais não ocorreu em nenhum estudo. Em 

quatro estudos, os avaliadores dos resultados foram mascarados para a alocação das 

pacientes (50, 52, 54, 57). Os outros quatro estudos não reportaram se os avaliadores foram 

mascarados (48, 55, 56, 58).  

Saharkhiz 2016 (50) foi considerado como alto risco de viés de atrito, visto que 24/234 

(10.3%) das participantes foram excluídas após a randomização. Nesse estudo, a perda no 

seguimento das pacientes foi desbalanceada entre os dois grupos, com exclusão de 21/117 

(17.9%) participantes no grupo da didrogesterona e 3/117 (2.6%) participantes no grupo da 

progesterona. Os outros sete estudos foram considerados como baixo risco de viés de atrito. 

Cinco estudos analisaram todas as mulheres randomizadas (48, 55-58). Salehpour 2013 (52) 

excluiu 2/82 (2.4%) participantes da análise por ausência de termo de consentimento; esse 

estudo foi considerado como baixo risco de viés de atrito já que a taxa de exclusão foi baixa (< 

5%). Tomic 2015 (54) excluiu poucas participantes após a randomização: 22/853 (2.6%) no 

total; 11/426 (2.6%) no grupo da didrogesterona e 11/427 (2.6%) no grupo da progesterona 

vaginal em gel. Além disso, o mesmo estudo excluiu pacientes para a pesquisa de 

insatisfação: 9/831 (1.0%) no total; 4/415 (1.0%) no grupo da didrogesterona e 5/416 (1.2%) 

no grupo da progesterona. Como a perda de seguimento foi relativamente baixa, e 
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balanceada entre os dois grupos, esse estudo foi considerado como sendo baixo risco de viés 

de atrito.  

Todos os estudos foram considerados como baixo risco de viés de reportagem 

seletiva. Dois estudos foram considerados como alto risco de viés, pois foram publicados 

apenas como resumos (55, 56). Um estudo foi considerado como alto risco de viés devido 

diferença estatisticamente significante na idade entre os dois grupos (48). 

O risco de viés dos estudos está resumido na Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Risco de viés nos estudos incluídos. 
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4.6 Síntese de resultados 

 

4.6.1 Nascimento vivo  

 

Nenhum estudo reportou esse desfecho. 

 

4.6.2 Gestação em curso  

 

No geral, existe evidência de que não há diferença relevante entre a didrogesterona 

oral e a progesterona vaginal para gestação em curso: RR 1.04; IC 95% 0.92 a 1.18; I² = 0%, 7 

ECRs, 3,134 mulheres; qualidade da evidência moderada (Figura 3). Em outras palavras, 

considerando uma taxa de gestação em curso de 24% em mulheres utilizando progesterona 

vaginal, essa taxa seria entre 22-28% em mulheres usando didrogesterona oral. Análise de 

sensibilidade com exclusão dos 4 estudos considerados como alto risco de viés não mudou a 

estimativa: RR 1.02; IC 95% 0.84 a 1.25; I² = 34%, 3 ECRs, 2,274 mulheres. 

O resultado da análise do subgrupo didrogesterona versus progesterona vaginal em 

cápsulas foi RR 1.19; IC 95% 0.99 a 1.42; I² = 0%, 6 ECRs, 1,821 mulheres; qualidade da 

evidência moderada. Isso representa que para uma taxa de gestação em curso de 21% em 

mulheres utilizando progesterona vaginal em cápsulas, essa taxa seria entre 21-30% em 

mulheres usando didrogesterona oral. O resultado da análise do subgrupo didrogesterona 

versus progesterona vaginal em gel foi RR 0.97; IC 95% 0.83 a 1.13; I² = 0%, 2 ECRs, 1,735 

mulheres; qualidade da evidência alta. Isso significa que se 27% das mulheres atingissem 

gestação em curso em uso de progesterona vaginal em gel, algo entre torno de 23-31% 

atingiriam gestação em curso usando didrogesterona oral.   
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Figura 3 - Gestação em curso - Forest Plot: Comparação Didrogesterona versus Progesterona. 

 

4.6.3 Insatisfação  

 

Três estudos reportaram a insatisfação das pacientes com o tratamento: Chakravarty 

2005a (48) e Saharkhiz 2016 (50) compararam didrogesterona com progesterona vaginal em 

cápsula, enquanto Tomic 2015 (54) comparou didrogesterona com progesterona vaginal em 

gel. Como houve uma heterogeneidade muito grande entre os 3 estudos (I² = 83%), e até 

mesmo entre os 2 estudos que compararam didrogesterona com progesterona vaginal em 

cápsula (I² = 91%), foi optado por não combinar os resultados dos estudos (Figura 4). 

Saharkhiz 2016 (50) mostrou que não houve diferença na insatisfação entre os grupos, 

na comparação de didrogesterona e progesterona vaginal em cápsula: 8% em mulheres 

usando didrogesterona versus 7% em mulheres usando progesterona vaginal em cápsula; RR 

1.19; IC 95% 0.46 a 3.04, 210 mulheres. Esse estudo foi julgado como sendo de alto risco de 

viés. Os outros 2 estudos mostraram um grande benefício da didrogesterona na redução da 

insatisfação com o tratamento. Chakravarty 2005a (48) comparou didrogesterona com 

progesterona vaginal em cápsula e observou insatisfação em 3% das mulheres utilizando 

didrogesterona, comparado com 26% das mulheres utilizando progesterona vaginal em 

cápsula; RR 0.10; IC 95% 0.02 a 0.39, 430 mulheres. Tomic 2015 (54) comparou 

didrogesterona com progesterona vaginal em gel e reportou insatisfação em 5% das mulheres 
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usando didrogesterona, comparado com 18% das mulheres usando progesterona vaginal em 

gel; RR 0.26; IC 95% 0.16 a 0.42, 822 mulheres. 

O ECR que não foi considerado elegível para essa revisão, pois analisou ciclos de IUI, 

também observou uma taxa de insatisfação menor em mulheres usando didrogesterona (68). 

Insatisfação foi reportada por 12/75 (15%) em mulheres utilizando didrogesterona oral (2 x 

10mg por dia), em comparação com 29/75 (39%) das mulheres utilizando progesterona 

vaginal em cápsula (1 x 400mg por dia): RR 0.32; IC 95% 0.15 a 0.69. Nesse estudo, os autores 

observaram taxa de gravidez semelhante entre os grupos, uma tendência à redução da taxa 

de abortamento no grupo da didrogesterona, e níveis séricos de progesterona 

significativamente mais elevados nas pacientes que fizeram uso de didrogesterona.  

 

 

Figura 4 - Insatisfação - Forest Plot: Comparação Didrogesterona versus Progesterona. 

 

4.6.4 Gravidez clínica  

 

No geral, não houve evidência de efeito do uso da didrogesterona oral comparada à 

progesterona vaginal na taxa de gravidez clínica: RR 1.07; IC 95% 0.93 a 1.23; I² = 34%, 8 ECRs, 

3,809 mulheres; qualidade da evidência moderada (Figura 5). O resultado da análise do 

subgrupo comparando didrogesterona com progesterona vaginal em cápsulas foi RR 1.19; IC 

95% 1.04 a 1.36; I² = 6%, 7 ECRs, 2,496 mulheres; qualidade da evidência moderada.  O 

resultado da análise do subgrupo comparando didrogesterona com progesterona vaginal em 

gel foi RR 0.95; IC 95% 0.82 a 1.09; I² = 0%, 2 ECRs, 1,735 mulheres; qualidade da evidência 

alta. 
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Figura 5 - Gestação clínica - Forest Plot: Comparação Didrogesterona versus Progesterona. 

 

4.6.5 Abortamento por gravidez clínica 

 

Não houve evidência de efeito do uso da didrogesterona oral comparada à 

progesterona vaginal na taxa de abortamento: RR 0.77; IC 95% 0.53 a 1.10; I² = 0%, 7 ECRs, 

906 gestações clínicas; qualidade da evidência moderada (Figura 6). O resultado da análise do 

subgrupo comparando didrogesterona com progesterona vaginal em cápsulas foi RR 0.73; IC 

95% 0.48 a 1.11; I² = 0%, 6 ECRs, 504 gestações clínicas; qualidade da evidência baixa.  O 

resultado da análise do subgrupo comparando didrogesterona com progesterona vaginal em 

gel foi RR 0.81; IC 95% 0.48 a 1.35; I² = 0%, 2 ECRs, 523 gestações clínicas; qualidade da 

evidência alta. 



Resultados  |  41 

 

 

Figura 6 - Abortamento por gravidez clínica - Forest Plot: Comparação Didrogesterona versus 
Progesterona.  

 

4.6.6 Efeitos colaterais 

 

Foi observada heterogeneidade substancial (> 50%) para todos os efeitos colaterais 

reportados nos 2 estudos, e por isso os resultados não foram combinados. 

Na comparação com progesterona vaginal em cápsula (52), a didrogesterona foi 

associada a mais casos de sangramento vaginal (RR 2.38; IC 95% 1.18 a 4.78) e náuseas (RR 

21.00; IC 95% 1.27 a 346.66); no entanto, não houve diferença na dor abdominal (RR 13.00; 

IC 95% 0.76 a 223.33). Na comparação com progesterona vaginal em gel (54), a 

didrogesterona causou menos dor abdominal (RR 0.04; IC 95% 0.00 a 0.73), irritação perineal 

(RR 0.06; IC 95% 0.01 a 0.47), secreção vaginal (RR 0.08; IC 95% 0.02 a 0.33) e interferência 

durante intercurso sexual (RR 0.05; IC 95% 0.02 a 0.15); não houve diferença entre os grupos 

no sangramento vaginal (RR 0.76; IC 95% 0.56 a 1.03), náuseas (RR 0.99; IC 95% 0.14 a 7.01), 

dor de cabeça (RR 0.66; IC 95% 0.11 a 3.94), tontura (RR 2.98; IC 95% 0.12 a 72.89), 

sonolência (RR 1.65; IC 95% 0.40 a 6.88), sensibilidade mamária (RR 0.78; IC 95% 0.36 a 1.70) 

e sensação de inchaço (RR 0.79; IC 95% 0.21 a 2.94).  
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4.7 Risco de viés entre os estudos 

 

Apesar de menos de 10 estudos terem sido incluídos, foi realizado gráfico de funil para 

gestação clínica, desfecho reportado por todos os 8 estudos, o qual não foi sugestivo de viés 

de publicação (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Gráfico de funil: Gestação em curso. 

 

4.8 Análises adicionais  

 

Análises de sensibilidade e de subgrupo foram reportadas juntamente com a síntese 

de resultados.  



 

Discussão 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Síntese dos principais resultados 

 

Oito estudos foram incluídos na comparação didrogesterona versus progesterona. Seis 

estudos compararam didrogesterona versus progesterona vaginal em cápsulas, um estudo 

comparou didrogesterona versus progesterona vaginal em gel, e um estudo com três braços 

comparou didrogesterona tanto com progesterona vaginal em cápsulas quanto em gel 

(Tabela 3).  

No geral, nós observamos que a didrogesterona oral foi tão efetiva quanto a 

progesterona vaginal, com uma parcela menor de pacientes reportando insatisfação. 

Considerando as diferenças na distribuição da progesterona em suas diferentes formas, a 

análise de subgrupos forneceu informações importantes. Na comparação com a progesterona 

vaginal em cápsulas, nós observamos que a didrogesterona oral está associada com uma 

melhora na taxa de gestação clínica, e não afeta a taxa de gestação em curso. O benefício 

observado foi pequeno, com uma estimativa imprecisa. No entanto, consideramos que esses 

dados são suficientes para concluir que a didrogesterona não causa uma redução 

clinicamente relevante tanto nas taxas de gravidez clínica quanto nas taxas gravidez em 

curso. Em relação à comparação com a progesterona vaginal em gel, observamos que a 

didrogesterona não afeta as taxas de gravidez clínica ou gravidez em curso. O efeito na taxa 

de abortamento ainda é de baixa qualidade, e não permite uma conclusão precisa para 

nenhum dos subgrupos.  

Insatisfação com o tratamento foi nosso desfecho primário para eventos adversos. 

Observamos uma importante inconsistência entre os 3 estudos que reportaram esse 

desfecho: dois deles mostraram uma grande diferença favorecendo a didrogesterona (48, 

54), enquanto o outro estudo não mostrou diferença entre os dois grupos (50). O único 

estudo julgado como baixo risco de viés mostrou uma redução importante e significativa na 

insatisfação das pacientes com uso de didrogesterona. Além disso, um estudo que foi 

excluído da revisão comparou didrogesterona oral e progesterona vaginal em gel em ciclos de 

IIU, e mostrou uma grande redução na insatisfação nas pacientes que usaram didrogesterona 

(68). 
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Tabela 3 - Resumo dos resultados. 

 

Progesterona 
vaginal em 

cápsulaa 

Didrogesterona 
oralb 

NNT (95% IC) RR (95% IC) 
N participantes /  

estudos 
Interpretação 

Qualidade 
da 

evidência 

Gestação em curso 21% 25% (21-30%) - 
1.19 (0.99-

1.42) 
1,821 / 6 

Didrogesterona é 
melhor ou sem 

diferença relevante  
Moderada1 

Gestação clínica 28% 33% (29-37%) 20 (11-100) 
1.19 (1.04-

1.36) 
2,496 / 7 

Didrogesterona é 
melhor ou sem 

diferença relevante  
Moderada1 

Aborto por gestação clínica  21% 15% (10-23%) - 
0.73 (0.48-

1.11) 
504 / 6 

Didrogesterona é 
melhor ou sem 

diferença relevante 
Baixa2 

Insatisfaçãoc 
Um estudo mostrou que a didrogesterona é melhor (RR 0.10, IC 95% 0.02 a 0.39),  

enquanto outro estudo não mostrou diferença significativa (RR 1.19, IC 95% 0.46 a 3.04)
 

 
Progesterona 
vaginal gela 

Didrogesterona 
oralb      

Gestação em curso 27% 27% (23-31%) - 
0.97 (0.83-

1.13) 
1,735 / 2 

Sem diferença 
relevante 

Alta 

Gestação clínica 31% 29% (25-34%) - 
0.95 (0.82-

1.09) 
1,735 / 2 

Sem diferença 
relevante 

Alta 

Aborto por gestação clínica  11% 9% (5-15%) - 
0.81 (0.48-

1.35) 
523 / 2 

Impreciso para 
conclusões 

Baixa3 

Insatisfação 18% 5% (3-8%) 8 (7-10) 
0.26 (0.16-

0.42) 
822 / 1 

Didrogesterona é 
melhor  

Alta 

Todos os desfechos, exceto por abortamento, foram analisados por mulher randomizada.  
IC = intervalo de confiança; NNT = número necessário para tratar; RR = risco relativo; a = calculado como o risco médio nos estudos; b = calculado por RR e 
IC 95%; c = a heterogeneidade foi muito alta, não permitindo a meta-análise; a qualidade da evidência é considerada muito baixa.  
1. Rebaixada um nível por limitação dos estudos incluídos; 2. Rebaixada um nível por imprecisão e um nível por limitação dos estudos; 3. Rebaixada dois 
níveis por séria imprecisão. 
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5.2 Qualidade das evidências 

 

Na comparação didrogesterona versus progesterona vaginal em cápsulas, a qualidade 

da evidência foi rebaixada 1 nível tanto para gestação clínica quanto para gestação em curso 

devido à limitação dos estudos, já que 2 estudos foram publicados apenas como resumos de 

congresso (55, 56), e um estudo tinha diferença significativa na idade entre os grupos (48). 

Nesse estudo, apesar de mulheres mais velhas terem sido alocadas no grupo da 

didrogesterona, os desfechos reprodutivos foram similares nos 2 grupos. Em relação à 

insatisfação, a qualidade da evidência foi rebaixada um nível por imprecisão, e um nível por 

inconsistência. Um estudo (48) incluiu um bom número de participantes, e observou uma 

grande diferença na proporção de mulheres insatisfeitas entre os grupos. Por outro lado, um 

estudo (50) não mostrou diferença entre os grupos para esse desfecho. A análise desses 

dados resultou num intervalo de confiança amplo, o que impede um julgamento conclusivo 

sobre o grau de insatisfação em pacientes que usam didrogesterona. Em relação a 

abortamento, a qualidade da evidência foi rebaixada um nível por limitação dos estudos, e 

um nível por imprecisão: houve um pequeno número de eventos e um amplo intervalo de 

confiança, não sendo possível afirmar se a didrogesterona é melhor ou similar à 

progesterona.  

Na comparação didrogesterona versus progesterona gel, os dois estudos foram 

considerados como baixo risco de viés e incluíram um grande número de participantes. Dessa 

forma, a qualidade da evidência não foi rebaixada para gestação em curso, gestação clínica e 

insatisfação. No entanto, a evidência para abortamento foi rebaixada 2 níveis devido a séria 

imprecisão: o número de eventos foi baixo, resultando num intervalo de confiança amplo. Por 

esse motivo, não conseguimos concluir se a didrogesterona é melhor, similar ou pior que a 

progesterona em prevenir abortamento. 

 

5.3 Completude geral e aplicabilidade da evidência 

 

A didrogesterona é um esteroide sintético, com estrutura molecular praticamente 

igual à progesterona natural (35). Uma importante diferença entre as duas é que a 

progesterona apresenta uma geometria molecular plana, ao passo que a didrogesterona é 

formada por uma cadeia molecular dobrada, o que garante sua retroestrutura rígida. Essa 
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característica assegura sua maior disponibilidade por via oral, e torna a didrogesterona mais 

seletiva, ligando-se quase exclusivamente aos receptores de progesterona (35). Comparada 

com outros progestágenos, a didrogesterona não apresenta diminuta atividade estrogênica, 

androgênica ou glicocorticoide (35).  Devido à melhor biodisponibilidade e maior atividade 

progestagênica, a dose equivalente da didrogesterona é 10 a 20 vezes menor do que a 

progesterona micronizada oral (35). Apesar de termos incluído apenas 2 estudos que 

avaliaram efeitos adversos, uma revisão sistemática sobre o uso da didrogesterona em 

abortamento recorrente incluiu 13 estudos reportando esses dados; nessa revisão, os efeitos 

colaterais foram mínimos, corroborando nossos achados (37). 

Nossos achados estão em concordância com uma revisão recente da Cochrane sobre 

suporte de fase lútea, cujos resultados sugeriram um efeito benéfico significativo da 

progesterona sintética comparada com a progesterona natural (13). Foram incluídos 4 

estudos nessa comparação, sendo que 3 deles também foram incluídos na nossa revisão: 

Chakravarty 2005 (48), Ganesh 2011 (57), e Patki 2007 (58). O outro estudo não foi incluído 

na nossa revisão porque comparou acetato de clormadinona com progesterona 

intramuscular, sem avaliar a didrogesterona oral (75). Nós incluímos outros 5 estudos 

comparando a didrogesterona oral com a progesterona vaginal como suporte de fase lútea 

após transferência embrionária (50, 52, 54-56), além de termos identificado um estudo que 

comparou a didrogesterona com a progesterona vaginal em ciclos de IUI (68). Portanto, 

acreditamos que nossos resultados representam melhor todo o corpo da evidência para a 

comparação entre a didrogesterona oral e a progesterona vaginal para suporte de fase lútea 

em mulheres submetidas a ciclos de reprodução assistida. 

Após a conclusão desta revisão, o estudo Lotus I (72, 73) foi publicado por Tournaye et 

al. (76). De acordo com os critérios de elegibilidade, esse ECR havia sido classificado como 

“Aguardando classificação”, porque era um estudo em andamento, sem os resultados 

publicados na época em que a análise quantitativa foi realizada. Esse estudo incluiu 1,031 

pacientes (520 no grupo didrogesterona versus 511 no grupo progesterona vaginal em 

cápsula), com resultados que comprovaram a não-inferioridade da didrogesterona em 

comparação à progesterona vaginal em cápsula. Não houve diferença significativa na taxa de 

gestação clínica (RR 1.15; IC 95% 0.97 a 1.35), nem na taxa de nascido vivo (RR 1.19; IC 95% 

0.99 a 1.43), entretanto os resultados foram discretamente melhores no grupo que usou 

didrogesterona, quase atingindo a significância estatística. A título de completude, realizamos 
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uma nova meta-análise para o desfecho nascido vivo/gestação em curso, incluindo os dados 

do Lotus I, e o resultado mostra que mulheres usando didrogesterona tiveram um resultado 

significativamente melhor que mulheres usando progesterona vaginal em cápsulas: RR 1.19; 

IC 95% 1.05 a 1.35; I² = 0%, 7 ECRs, 2,852 mulheres, qualidade da evidência moderada (Figura 

8). A qualidade da evidência foi rebaixada 1 nível devido limitação dos estudos, já que 4 

estudos incluídos nessa meta-análise foram considerados como alto risco de viés (48, 50, 55, 

56). De toda forma, a chance da diferença observada ocorrer devido ao acaso é menor que 

1% (p=0.008).  

 

 

Figura 8 - Nascido vivo / Gestação em curso - Forest Plot: Comparação Didrogesterona versus 
Progesterona vaginal cápsula 

 

Uma revisão reportou que a adesão ao tratamento depende diretamente da 

simplicidade do regime terapêutico, além da satisfação com o tratamento (77). Apesar de a 

progesterona vaginal ser a medicação mais utilizada para suporte de fase lútea (21), 

infelizmente as mulheres podem apresentar sintomas perineais, como dor, irritação, 

inflamação, prurido, ressecamento, e descarga vaginal (78). Todos esses fatores podem 

dificultar a aderência do tratamento. Outra característica importante da didrogesterona que 

poderia melhorar a manutenção ao tratamento é o custo reduzido em comparação a 

formulações de progesterona vaginal (79). Uma melhor adesão ao suporte de fase lútea 

poderia ser a explicação para o benefício observado da didrogesterona na gestação em curso 

e gestação clínica, quando comparada à progesterona vaginal em cápsula. Além disso, o 

estresse físico e psicológico contribui para uma maior taxa de abandono do tratamento, 

reduzindo a chance de atingir gravidez (80). A didrogesterona oral parece ser uma opção 
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inteligente para o suporte de fase lútea, por causa de uma provável melhor adesão ao 

tratamento, que pode ter como consequência uma maior taxa cumulativa de gravidez (15). 

 

5.4 Limitações 

 

A melhor forma de avaliar o efeito de uma intervenção no cenário da reprodução 

assistida é através da taxa de nascido vivo, e nenhum estudo incluído reportou esse desfecho 

(81). No entanto, é importante frisar que a taxa de gestação em curso pode ser considerada 

como desfecho primário em estudos de medicina reprodutiva, refletindo de forma mais 

precisa a efetividade da intervenção (82). Um segundo ponto é que 4 estudos dos 8 incluídos 

foram julgados como alto risco de viés em pelo menos um item, dessa forma reduzindo 

levemente a qualidade da evidência. Finalmente, o uso de diferentes doses em ambos os 

grupos de intervenção e controle, além da diferente duração do suporte de fase lútea, podem 

ter incorporado alguma heterogeneidade na análise. Nós tentamos minimizar esse ponto com 

o uso do modelo de efeitos randômicos, e considerando qualquer heterogeneidade tanto na 

interpretação dos achados quanto no julgamento da qualidade da evidência.  



 

Conclusões 
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6 CONCLUSÕES 

 

6.1 Implicações para prática clínica 

 

O melhor método para o suporte de fase lútea em ciclos de FIV deve ser eficaz, com 

mínimos efeitos colaterais, e com administração conveniente para as pacientes. As evidências 

atuais de estudos randomizados sustentam o uso da didrogesterona oral como suporte de 

fase lútea em ciclos de reprodução assistida, já que a didrogesterona apresenta resultados 

discretamente melhores que a progesterona vaginal quanto aos desfechos reprodutivos. 

Além disso, apresenta menos efeitos colaterais, tem um custo reduzido e provável menor 

insatisfação das pacientes.   

 

6.2 Implicações para pesquisa 

 

Mais estudos são necessários para definir a dose adequada da didrogesterona, que 

proporcione eficácia com maior comodidade e menos efeitos colaterais, bem como a duração 

do seu uso, para suporte de fase lútea em TRA.  

 

 



 

Financiamento 
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