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• L’anamnesi  i el tacte vaginal 

Poden ser suficients per confirmar l’avortament 

complert i finalització de l’embaràs. 

En els casos on aquest diagnòstic sigui dubtós caldrà 
practicar ecografia.    

Protocol de l’ Interrupció Voluntària de l’Embaràs 
(IVE) farmacològica fins els 69 dies d’embaràs. 

Tercera visita, als 15 dies de la segona visita



NOVETATS EN EL SEGUIMENT POST-
AVORTAMENT  FARMACOLÒGIC

• Test d’orina de baixa sensibilitat

• Autoevaluació de signes i  símptomes 



Perquè la necessitat del 
test de baixa sensibilitat





Steier JA. et al.  Obstet&Gynecol 1984;64:391-94



Steier JA. et al.  Obstet&Gynecol 1984;64:391-94

Nivells de HCG en plasma i orina
• Superiors a  100 mIU/ml als 30 dies post avortament  

provocat
• Una mica mes inferiors post avortament espontani i 

embaràs ectòpic 



ALTRES POSSIBILITATS EN EL SEGUIMENT
POST-AVORTAMENT  FARMACOLÒGIC



Clark W. et al.  Obstet &Gynecol 2010;115:264-72



 10 Centres clínics EEUU 

 4484 dones

 juny 2005 a febrer 2007

Estudi multicèntric 

Clark W. et al.  Obstet &Gynecol 2010;115:264-72



• Las conclusions suggereixen que 
l’ecografia i l’exploració  
ginecològica no son necessàries 
post avortament farmacològic

• Moltes dones van rebutjar 
l’avortament farmacològic pel 
nombre de visites

Clark W. et al.  Obstet &Gynecol 2010;115:264-72





L’exploració ginecològica i la realització 
d’una ecografia per confirmar la 
finalització de l’embaràs, poden actuar 
com una barrera en la decisió de la dona 
per triar el mètode farmacològic

Hipòtesis de la revisió de 8 articles

Grossman D. et al. Contraception 2011; 83:504-510



• L’ autovaloració de símptomes

• El test urinari de baixa sensibilitat 
(LSUP test)

• El contacte telefònic 

Es planteja com a possible alternativa 
vàlida en el control de l'avortament 
farmacològic:

Grossman D. et al. Contraception 2011; 83:504-510

CONCLUSIONS





Cameron ST. et al.  Contraception 2012; 86:67-73 

77%

15 %

0,6 %



El control telefònic post-test urinari de 
baixa sensibilitat (LSUP  test) a les dues 
setmanes de l’avortament farmacològic:

• Es un instrument eficaç per 
valorar resultats

• Permet una alta taxa de 
seguiment

• Es una opció ben acceptada 
per les dones

CONCLUSIONS

Cameron ST. et al.  Contraception 2012; 86:67-73 







Les dones poden confirmar la 
finalització de l’embaràs amb el 
tractament farmacològic si reben 
una correcta i clara informació 
sobre: 

CONCLUSIONS

Cameron ST. et al.  Contraception 2015; 91:6-11 

• La realització del test urinari de baixa sensibilitat 
(LSUP test), com i quan fer-lo.

• L’autovaloració de signes i símptomes de l’embaràs
• Com i quan s’ha de contactar amb el centre mèdic



Oppegaard KS, et al.  www.the Lancet .com (Published online October 30,  2014)



Oppegaard KS, et al.  www.the Lancet .com (Published online October 30,  2014)

Estudi escandinau comparatiu :

466 dones control rutinari mèdic
458 dones autocontrol al domicili

El grup d’autocontrol va presentar
• Resultats d’èxit similars als de control 

rutinari 
• Estalvía recurssos econòmics  
• Es redueix el número de visites 

CONCLUSIONS



• Autocontrol dels símptomes i 
signes

• Rutina
• Apoderament de les dones

PR0VA  ESPECÍFICA  PER  CONFIRMAR  
L’INTERRUPCIÓ FARMACOLÒGICA DE L’EMBARÀS

AMB EL TEST URINARI DE BAIXA SENSIBILITAT







MOLTES GRÀCIES
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