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RESUMO 

 
Nas unidades de saúde os partos naturais são preconizados em relação às cesarianas. Para indução de 
parto, o principal método farmacológico utilizado é o misoprostol, o qual é efetivo, seguro, de baixo custo 
e de fácil administração, sendo também utilizado em casos de abortamento e contenção de hemorragia 
pós-parto. No Brasil estão disponíveis, para uso hospitalar, comprimidos vaginais em concentrações de 
25 µg, 100 µg e 200 µg. Devido ao seu uso em indução do parto, abortamento e hemorragia pós-parto, 
é necessário avaliar se o hospital em estudo segue o protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde 
para o uso do misoprostol. Trata-se de um estudo de prescrição-indicação (descritivo e retrospectivo), 
realizado na unidade de Farmácia de um Hospital Maternidade da rede pública de saúde, localizado no 
município do Rio de Janeiro, de porte médio, com 136 leitos que realiza, em média, cerca de 488 partos/ 
mês. Para o cálculo amostral foi utilizado o software EPI INFO 7.1.5, utilizando-se do método de sorteio 
para obtenção das amostras. Para a análise estatística dos dados, foram realizadas medidas de 
tendência central (média), dispersão (desvio padrão), distribuição das frequências (absoluta e relativa) e 
Teste de Qui-quadrado, sendo considerado, o nível de p<0,05 em todas as análises. Foi obtida amostra 
de 200 prontuários, com subpopulações de 141 gestantes que utilizaram misoprostol de 25 µg e 59 
gestantes que utilizaram o de 200 µg. Dos 141 casos de utilização do misoprostol de 25 µg informados 
no prontuário, 71 mostraram-se apropriados, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, a 
maioria das indicações (68) foi para indução de parto, seguida de 3 para aborto retido/óbito fetal no 3º 
trimestre de gestação. Já dos 59 casos de indicação de misoprostol 200 µg, 37 corresponderam à 
utilização para manejo de casos para hemorragia pós-parto, 3 casos foram referentes ao aborto retido 
entre a 13ª e 17ª semana de gestação, 3 casos para aborto retido entre a 18ª e 26º semanas, 2 casos 
para óbito fetal no primeiro trimestre, 8 para óbito fetal entre a 13º e 17ª semanas, 5 para óbito fetal entre 
a 18ª e 26ª semanas e 1 caso para aborto cirúrgico.  Apenas 4 das indicações para uso em hemorragia 
pós-parto foram consideradas inadequadas. As gestantes caracterizadas possuíam média de idade de 
20 a 34 anos para ambas as apresentações do medicamento, porém, em relação ao número de 
gestações e paridade, as submetidas ao tratamento com misoprostol de 25 µg eram em maioria de 
primeira gestação (65) e primíparas (81), enquanto que as submetidas ao tratamento com o misoprostol 
de 200 µg eram de 2ª gestação (21) e primíparas (39). A adoção de partos vaginais no hospital durante 
o período de estudo foi adequada, estando o percentual de partos cesarianos abaixo da média nacional. 
A DDD estabelecida para o hospital foi menor do que a considerada pela OMS. Dos 200 prontuários que 
tiveram sua terapêutica analisada, 87 (43,5 %) foram classificados como uso inadequado, por não seguir 
o protocolo estabelecido pelo MS para uso do medicamento misoprostol.  

 

Palavras-chaves: Estudo de utilização de medicamentos; estudo de utilização de misoprostol; protocolo 
para uso de misoprostol. 
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ABSTRACT 

In the health units, natural deliveries are recommended in relation to cesareans. The main 
pharmacological method used for induction of labor is misoprostol, which is effective, safe, low cost and 
easy to administer, and is also used in cases of abortion and containment of postpartum haemorrhage. 
In Brazil, vaginal tablets in concentrations of 25 μg, 100 μg and 200 μg are available for hospital use. Due 
to its use in labor induction, abortion and postpartum haemorrhage, it is necessary to evaluate whether 
the hospital under study follows the protocol recommended by the Ministry of Health for the use of 
misoprostol. This is a prescriptive-indication study (descriptive and retrospective), carried out at the 
Pharmacy unit of a Maternity Hospital of the public health network, located in the city of Rio de Janeiro, 
of medium size, with 136 beds, Approximately 488 deliveries per month. For the sample calculation, the 
EPI INFO 7.1.5 software was used, using the draw method to obtain the samples. For the statistical 
analysis of the data, measurements of central tendency (mean), dispersion (standard deviation), 
distribution of frequencies (absolute and relative) and Chi-square test were performed, being considered, 
the level of p <0.05 in All analyzes. A sample of 200 medical records was obtained, with subpopulations 
of 141 pregnant women using 25 μg misoprostol and 59 pregnant women using 200 μg. Of the 141 cases 
of misoprostol use of 25 μg reported in the medical record, 71 were appropriate, according to the protocol 
of the Ministry of Health, most of the indications (68) were for induction of labor, followed by 3 for abortion 
/ Fetal death in the third trimester of gestation. Of the 59 cases of misoprostol 200 μg indication, 37 
corresponded to the use for case management for postpartum haemorrhage, 3 cases were related to 
abortion retained between the 13th and 17th week of gestation, 3 cases for abortion retained between the 
18th and 26 weeks, 2 cases for fetal death in the first trimester, 8 for fetal death between the 13th and 
17th weeks, 5 for fetal death between the 18th and 26th weeks and 1 case for surgical abortion. Only 4 
of the indications for use in postpartum haemorrhage were considered inadequate. The pregnant women 
had a mean age of 20 to 34 years for both presentations of the drug, but, in relation to the number of 
pregnancies and parity, those who underwent misoprostol treatment of 25 μg were in the majority of first 
gestation (65) and primiparous (81), whereas those submitted to treatment with 200 μg of misoprostol 
were of the second gestation (21) and primiparous (39). The adoption of vaginal deliveries at the hospital 
during the study period was adequate, with the percentage of cesarean deliveries below the national 
average. The DDD established for the hospital was lower than that considered by the WHO. Of the 200 
charts that had their therapy analyzed, 87 (43.5%) were classified as inappropriate use, because they did 
not follow the protocol established by the MS for the use of the drug misoprostol.  

Key-words: Study of drug use; Misoprostol use study; Protocol for use of misoprostol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o número crescente de cesarianas fez com que as autoridades de saúde 

considerassem tal fato como epidêmico e estimulassem os partos vaginais. Para fim de conhecimento, 

na rede pública, no ano de 2015, o percentual de cesarianas chegou a 40% dos partos, um número 

considerado alto, pois o percentual recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 15%. 

Dentre os métodos farmacológicos para indução de parto, o misoprostol é o mais utilizado no 

âmbito hospitalar, por ser um método barato, além disso, por apresentar-se sob a forma de comprimidos, 

o que o torna mais estável e de fácil aplicação. Além do seu uso para indução do parto vaginal, o 

misoprostol tem a função de conter hemorragias pós parto e também é utilizado nos casos de aborto, 

para expulsão do feto morto.  

Sua comercialização é restrita às unidades hospitalares e apresenta-se, no Brasil, sob a forma 

de comprimidos vaginais, nas concentrações de 25, 100 e 200 µg. Sendo padronizadas no local de 

estudo do presente trabalho, as apresentações de 25 e 200 µg. 

Existem diversos protocolos para a utilização do medicamento. Em geral, a própria unidade de 

saúde cria seu protocolo, contudo, com tal prática, pode haver aumento do uso do medicamento, já que 

a instituição utilizará aquela quantidade de comprimidos que melhor se enquadrar para a ocasião. O que 

torna a prática perigosa, já que o misoprostol, pode trazer riscos para o feto, se utilizado de maneira 

incorreta.  Visto isso, é importante que as unidades hospitalares sigam o protocolo criado pelo Ministério 

da Saúde para a utilização do misoprostol.  
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2 JUSTIFICATIVA 

O misoprostol é um fármaco de baixo custo, termoestável e de fácil uso, sendo nos dias atuais, 

utilizado como primeira escolha dentre os métodos farmacológicos para indução de parto. 

Em uma pesquisa realizada pela American College of Obstetricians and Gynecologists sobre o 

uso do misoprostol, aplicada em três países, observou-se a sua utilização para a evacuação uterina em 

caso de feto morto intra útero (61%), em abortos retidos (57%) e para induzir o parto (46%) (FAÚNDES 

et al., 2007). 

Dadas as indicações de uso do misoprostol, foram criados diversos protocolos que indicam sua 

concentração e posologia nas diversas situações. No Brasil o Ministério da Saúde criou seu próprio 

protocolo, atualizado em 2015, porém existem outros protocolos baseados em sociedades de obstetrícia 

e ginecologia e na OMS.  

O Ministério da Saúde faz o repasse do misoprostol para as unidades de saúde. Para tal, todo 

fim de mês é feito uma estatística sobre o uso do medicamento no hospital, e é a partir da análise dessa 

estatística, que indica qual a justificativa para uso do medicamento e a quantidade utilizada pela paciente, 

que é feito o repasse. Porém, vale ressaltar que, em geral, o MS só repassa o quantitativo que ele 

considera dentro do seu protocolo para utilização do misoprostol, ratificando a importância de se seguir 

o seu protocolo.  

Tal fato nos leva crer a importância do misoprostol e a relevância que se tem a sua adequada 

posologia para os seus diferentes fins, visto que se utilizado de maneira inadequada pode trazer riscos, 

principalmente para o feto. Para isso, é necessário saber se os protocolos que indicam a sua utilização 

estão sendo seguidos corretamente e, principalmente, se a unidade hospitalar em estudo está seguindo 

o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde de forma correta. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar a utilização do medicamento Misoprostol segundo as recomendações estabelecidas para 

o uso em Ginecologia e Obstetrícia preconizadas pelo Ministério da Saúde, na Maternidade Leila Diniz, 

integrante do Hospital Municipal Lourenço Jorge. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o perfil de utilização do misoprostol; 

 Identificar o perfil de utilização do misoprostol em discordância com os padrões 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

 Estabelecer a Dose Diária Definida (DDD) do misoprostol na unidade;  

 Caracterizar as gestantes submetidas ao tratamento com misoprostol; 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Visão geral 

A detecção cada vez mais precoce de problemas materno-fetais, acarreta no crescimento do 

número de gestantes levadas à antecipação do parto. Juntamente com esse crescimento, houve o 

aumento do número de cesarianas, o que no Brasil, fez com que as autoridades de saúde considerassem 

tal aumento como epidêmico (BARBOSA, CECATTI, FEITOSA, 2005).  A alta taxa de parto cesáreo é 

uma tendência mundial e um grave problema que se configura, pois traz perdas para a saúde tanto da 

mãe quanto do bebê e aumenta ainda mais os gastos com saúde dos países. (PÁDUA et al, 2010). 

No dia 7 de janeiro de 2015, o Ministério da Saúde (MS) e Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) publicaram uma resolução que estabelece normas para estímulo do parto normal. 

Atualmente, no Brasil, o percentual de partos cesáreos chega a 84% por meio dos planos de saúde. Na 

rede pública, o número é menor, cerca de 40% dos partos, mas ainda assim é um número considerado 

alto: o percentual recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 15% (ANS, 2015). 

Em um serviço público de saúde, principalmente em maternidades de alta procura, objetiva-se o 

menor tempo de permanência das parturientes nos leitos possível. Para tal, o parto vaginal é sempre o 

de primeira escolha, sendo as cesarianas, adotadas apenas como última opção, nos casos em que a 

sua não execução possa acarretar em óbitos e complicações (PÁDUA, SIMONIA, 2010). 

Existem inúmeros métodos que auxiliam na indução do trabalho de parto como, por exemplo, os 

mecânicos, deslocamento de membranas, uso de relaxina, mifepristona, ocitocinas e misoprostol 

(BARBOSA, CECATTI, FEITOSA, 2005). Dentre esses métodos, os farmacológicos merecem maior 

destaque, principalmente o misoprostol, por atuar tanto na indução do parto, como para o abortamento 

(ROLLAND, RAMOS, RIBEIRO, 2009). 

A seleção do melhor método para indução do parto deve considerar parâmetros como 

efetividade, segurança, custo, facilidade de administração e conforto para a gestante. Com o uso do 

misoprostol, consegue-se obter todos esses benefícios, além disso, ele é mais eficaz do que os métodos 

convencionais para amadurecimento do colo e indução do parto. Entretanto, deve-se considerar ao 

utilizá-lo, o risco de hiperestimulação uterina aliada a alterações da frequência cardíaca fetal, o que revela 

a importância da correta administração do fármaco. (ROLLAND, RAMOS, RIBEIRO, 2009). 
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Dentre os problemas mais comuns que culminam na antecipação do parto e aborto e, 

consequentemente, no uso do misoprostol estão: gestação prolongada, diabetes, ruptura prematura das 

membranas e pré-eclâmpsia, amniorrexe prematura, corioamnionite, restrição do crescimento fetal, 

aloimunização Rh e pós-datismo. No entanto, o misoprostol é contraindicado em casos de gestação 

múltipla, placenta prévia, macrossomia e sofrimento fetal, apresentações anômalas, malformações 

uterinas, vício pélvico, infecção ativa por herpes genital, sorologia positiva para HIV e carcinoma cervical 

invasivo (BARBOSA, CECATTI, FEITOSA, 2005; ZUGAIB, et. al 2008). 

Em relação à finalidade terapêutica do misoprostol, ele é escolhido também para a realização do 

aborto legal, porém, é utilizado de forma indevida para a prática ilegal, podendo causar sérios danos à 

saúde da mulher e ao bebê, resultando ou até mesmo provocando a morte de ambos (ROMOALDO, 

SOUZA, KELSEI, 2013) 

Segundo o Ministério da Saúde em seu livro Aborto e Saúde Pública no Brasil, 20 anos, o 

percentual de abortos no Brasil induzidos pelo misoprostol ainda é alarmante, com taxas que variam 

entre 50,4% a 84,6%, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste do país (BRASIL ,2009). 

A Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) considera que o uso vaginal do misoprostol é 

o mais adequado e recomendado, estando este sob a forma de comprimidos vaginais nas concentrações 

de 25 μg, 100 μg e 200 μg, para interrupção da gravidez, na indução do parto com feto morto retido e em 

caso de aborto permitido por lei (RENAME, 2014).  

Devido suas propriedades ocitócitas o misoprostol deve ser usado também em situações de pós 

parto natural ou cirúrgico, ou ainda, em cirurgias, para retirada de útero, com a finalidade de reduzir a 

perda sanguínea, contendo a hemorragia. (LALITKUMAR, BYGDEMAN & GEMZELL-DANIELSSON, 

2007; CÔRREA; MASTRELLA, 2012). 

O protocolo do MS atualizado em 2012 não contemplava o uso do misoprostol em casos de 

hemorragia pós-parto, porém, no final do ano de 2015 o MS disponibilizou folheto explicativo sobre a 

avaliação e manejo em emergências obstétricas em casos de hemorragia pós-parto, onde se incluiu o 

uso do misoprostol ao protocolo, baseando-se nas informações da OMS em 2009 (ANEXO 1). 
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4.2 Contexto histórico 

 

Com o aumento do conhecimento sobre bioquímica, fisiologia e farmacologia das 

prostaglandinas, postulou-se que estas teriam papel relevante sobre o sistema gastrintestinal, 

especificamente para o tratamento das úlceras pépticas. No ano de 1967, Robert, Gemzell-Danielsson e 

Ho, descobriram as primeiras prostaglandinas E, cuja função era inibir a secreção gástrica. Entretanto, 

começaram a surgir certas dificuldades para a aplicação clínica da prostaglandina natural, pois ela era 

rapidamente metabolizada, resultando em baixa atividade quando administrada por via oral e ação de 

curta duração por via parenteral. Além disso, apresentava efeitos adversos e instabilidade química, com 

um curto tempo de meia vida. Tais fatos implicavam na dificuldade de obtenção, purificação, instabilidade 

metabólica e inativação oral, o que desestimulava o seu uso (ROLLAND, RAMOS, RIBEIRO, 2009; 

TANG, GEMZELL-DANIELSSON, HO, 2007). 

Em 1973 desenvolveu-se um análogo sintético da prostaglandina E1, o Misoprostol. Assim, a 

terapêutica e a prevenção de afecções gastrintestinais, como as úlceras pépticas, tornaram-se possíveis, 

resultando em compostos com efeitos colaterais mínimos, quando comparados aos tratamentos até 

então utilizados (ROLLAND, RAMOS, RIBEIRO, 2009.). 

Segundo o Ministério da Saúde (2001), o misoprostol, com o nome comercial de Cytotec®, 

desenvolvido pela G. D. Searley & Company, foi autorizado para uso no Brasil, em 1986, para tratar 

úlcera gástrica e duodenal, sendo liberado pela Food and Drug Administration (FDA) apenas para essa 

finalidade. O laboratório brasileiro Biolab, em 1988, iniciou a comercialização do Cytotec®, vendendo-o 

sem restrições em drogarias (CORRÊA; MASTRELLA, 2012). Todavia, o medicamento começou a ser 

utilizado com a finalidade abortiva, e em julho de 1991, o Ministério da Saúde (MS) alterou a 

regulamentação e comercialização do medicamento, com a intenção de restringir seu uso para tal prática. 

Sendo assim, o Cytotec® passa a ser comercializado com a exigência da retenção da cópia da prescrição 

médica para controle oficial. 

No Brasil, em 1998, o Ministério da Saúde (MS) suspendeu a produção e a venda do misoprostol 

devido ao descumprimento das determinações do Centro de Vigilância Sanitária. No entanto, em 1999, 

os comprimidos voltaram a ser comercializados com uso restrito aos estabelecimentos hospitalares 

devidamente cadastrados e credenciados junto à Autoridade Sanitária competente, de acordo com a 

publicação da Portaria no. 344, de 12 de Maio de 1998, atualizada em 2008 (CORRÊA; MASTRELLA, 

2012). 
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Segundo a Portaria nº. 344 de 1998, Art. 83, parágrafo 5º, o medicamento que contenha 

misoprostol deve apresentar em sua embalagem os seguintes dizeres: “Atenção: Risco para Mulheres 

Grávidas” – “Venda e uso Restrito a Hospital” (BRASIL, 1998). 

O comprimido de Cytotec® comercializado em todo o mundo possui 200 µg de misoprostol e é 

apresentado na forma de comprimido para uso oral ou vaginal. No Brasil, o laboratório Hebron S/A- 

Indústrias Químicas e Farmacêuticas, disponibilizou seu produto, somente na forma de comprimidos para 

uso vaginal, nas apresentações de 200 µg, 100 µg e de 25 µg, com o nome de Prostokos®, o que 

facilitou a prescrição de doses menores e específicas para cada caso (indução de parto, aborto, 

hemorragia pós-parto), sem a necessidade de fracionar os comprimidos (ROLLAND, RAMOS, RIBEIRO, 

2009).  

O misoprostol foi incluído na lista de medicamentos essenciais pela OMS em 2010, decisão que 

foi adotada também pelo Brasil, e foi inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do 

Ministério da Saúde (RENAME/MS – 2010) (ARILHA, 2012). 

Devido ao uso indiscriminado e ilegal, além do risco apresentado à população, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de acordo com a sua Resolução RE nº 1534 de 2011, 

determinou a suspensão, em território nacional, de publicidade veiculada em fóruns de discussões, 

murais de recados e sítios na Internet, dos medicamentos Cytotec® e Prostokos®, levando em 

consideração que os mesmos não possuem registro para uso fora do contexto hospitalar, portanto, não 

necessitam de publicidade. 

A América Latina tem tido papel fundamental no que diz respeito a utilização do misoprostol na 

prática obstétrica. O primeiro estudo publicado internacionalmente sobre o uso do misoprostol para 

indução do trabalho de parto, em casos de óbito fetal, foi realizado por Mariani Neto e colaboradores 

(1987), em São Paulo, Brasil, utilizando 400 µg de misoprostol a cada quatro horas, por via oral 

(MARIANI, et. al, 1987). Por outro lado, o primeiro estudo publicado sobre misoprostol como agente de 

maturação e indutor do trabalho de parto, em gestantes com feto vivo, foi de Margulies e colaboradores 

(1991), na Argentina (MARGULIES, CAMPOS, VOTO, 1992). 

Atualmente, o misoprostol vem sendo utilizado na obstetrícia para indução de parto, abortamento 

ou contenção de hemorragia pós-parto, sendo sua forma ativa um ácido livre denominado ácido 

misoprostólico. Sua biodisponibilidade por via vaginal é cerca de três vezes maior do que quando 

administrado via oral, sendo mais eficaz que a via oral na indução do abortamento e indução do parto 

(CAVIERES, 2011; FAÚNDES, 2007; ROLLAND et al, 2010) 
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4.3 Estrutura química e características farmacológicas 

 

O misoprostol é um produto sintético, metil análogo da prostaglandina E1 (PGE1), de fórmula 

molecular C22H38O5 e peso molecular de 382,5, que possui ação principal sobre o sistema gastrintestinal, 

utilizado, inicialmente, no tratamento de úlceras pépticas e, posteriormente, na indução de parto e aborto. 

Estes dois últimos usos foram descobertos com a utilização do medicamento ao longo do tempo, sendo 

sua atividade uterina chamada de ocitócica, pois estimulava o útero, induzindo-o à contrações e ao seu 

alargamento (ROMOALDO; SOUZA; KELSEI, 2013). A estrutura química do misoprostol pode ser vista 

na Figura 1.  

 

Figura 1: Estrutura química do misoprostol. FONTE: Bioportifolio, 2014 

 

Trata-se de uma substância com certa estabilidade à temperatura ambiente, encontrada na 

forma de comprimido, sendo uma alternativa conveniente comparado a outros medicamentos indutores 

do parto (uterotônicos), como a ocitocina, a qual é disponibilizada somente sob a forma de injetáveis 

(CAVIERES, 2011). 
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             O mecanismo de ação do misoprostol baseia-se na sua atuação sobre a matriz extracelular na 

cérvice uterina, dissolvendo as fibras colágenas, aumentando o ácido hialurônico e o conteúdo de água 

da cérvice. Além disso, relaxa o músculo liso da cérvice e facilita a dilatação, ao mesmo tempo em que 

permite o acréscimo do cálcio intracelular, promovendo contração uterina eficaz e suave. Quando o 

misoprostol é administrado por via vaginal há um mecanismo adicional de ação, mediante a liberação 

local de óxido nítrico. Esse último efeito se descreve somente em casos de mulheres grávidas, 

potencializando a remodelação cervical. Esse mecanismo secundário e o efeito local sobre o colo podem 

explicar parcialmente uma maior efetividade clínica do misoprostol administrado por via vaginal. Além 

disso, seus níveis plasmáticos são mais sustentáveis e têm maior biodisponibilidade do que quando é 

administrado por via oral. Estudos sobre o uso de misoprostol para provocar o aborto durante o primeiro 

e segundo trimestre, confirmam a observação de uma maior efetividade mediante a administração 

vaginal comparada com a oral (BRASIL, 2001; FAUNDES, et. al 2007; TANG, GEMZELL-DANIELSSON, 

2007).   

Todos estes mecanismos permitem o progressivo esvaecimento e a dilatação cervical, 

concomitante ao discreto aumento inicial da atividade uterina (FAÚNDES, 2007; ROLLAND, RAMOS, 

RIBEIRO, 2009; ROLLAND, et. al, 2010). 

As indicações atuais do misoprostol em obstetrícia e ginecologia são bem estabelecidas, sendo 

elas: aborto terapêutico; indução do parto/aborto com feto morto retido; indução do parto com feto vivo e 

colo imaturo (BRASIL, 2011). 

Segundo a agência de vigilância americana FDA Americana o misoprostol é classificado como 

pertencente à categoria X, segundo seu risco de indução de toxicidade à gestação, dado que este pode 

causar defeitos congênitos, incluindo síndrome de Moebius, anormalidades cerebrais e defeitos nas 

extremidades (CAVIERES, 2011.). Segundo Pinho e colaboradores (2009), além do aborto, o misoprostol 

pode provocar anomalias fetais e nascimento prematuro. 

A administração do misoprostol encontra-se contraindicada durante o primeiro trimestre de 

gravidez, devido ao risco de malformações congênitas.  A síndrome de Möebius, por exemplo, 

caracterizada por paralisia facial, microrretrognatia e hipotonia axial, encontra-se associada ao uso deste 

medicamento. Em revisão sistemática, que incluiu quatro estudos de caso-controle com 10.641 

pacientes, encontrou-se associação entre o uso de misoprostol no primeiro trimestre e aumento do risco 

de síndrome de Möebius, defeitos dos membros e anomalias congênitas em geral. (DA SILVA, KNOP, 

MENGUE, 2006; OPALEYE, et. al, 2010)  
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Os principais efeitos adversos observados com a administração do misoprostol são calafrios, 

diarreia, náuseas, vômitos, taquissistolia, hiperestimulação uterina, hipertermia e eliminação de mecônio 

(ALFIREVIC, WEEKS, 2009; CORRÊA, MASTRELLA, 2010; KATZUNG, 2005; SOUZA, AMORIM, 

FEITOSA, 2008), sendo contraindicado para indução de parto em gestações com cicatriz uterina, devido 

à associação do misoprostol com a ruptura uterina (WING, LOVETT, PAUL, 1998). 

4.4 Uso racional de medicamentos e o misoprostol 

Segundo a OMS, para se obter um Uso Racional de Medicamentos (URM), “é preciso estabelecer a 

necessidade do uso do medicamento e prescrever o medicamento adequado, de acordo com os ditames 

de eficácia e segurança comprovados e aceitáveis. Além disso, é necessário que o medicamento seja 

prescrito adequadamente, na forma farmacêutica, doses e período de duração do tratamento; deve estar 

disponível de modo oportuno, a um preço acessível e que responda sempre aos critérios de qualidade 

exigidos; deve ser dispensado em condições adequadas, com a necessária orientação e 

responsabilidade. E, finalmente, que se cumpra o regime terapêutico já prescrito, da melhor maneira 

possível” (OMS, 1987). 

O Brasil possui uma política denominada, Política Nacional de Medicamentos (PNM), que tem como 

propósito garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos; a promoção do uso 

racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais (BRASIL, 1999).  

O misoprostol está inserido nessa relação de medicamentos considerados essenciais (RENAME, 

2014). Tal fato ratifica a importância do seguimento dos protocolos clínicos existentes, principalmente o 

seguimento do protocolo do MS, que é o guia utilizado para análise da terapêutica e o repasse do 

medicamento para as unidades de saúde públicas.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo de prescrição-indicação (descritivo e retrospectivo), o qual corresponde 

a uma estratégia de estudo caracterizada pela observação das indicações e uso do medicamento.  

 

5.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

 O presente estudo foi realizado na unidade de Farmácia da Maternidade Leila Diniz, integrante 

do Hospital Municipal Lourenço Jorge, da rede pública de saúde, localizado no município do Rio de 

Janeiro. Foi conduzido por um profissional farmacêutico com vínculo na unidade pelo programa de 

residência em farmácia hospitalar, financiado pelo Ministério da Saúde e oferecido pela Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro. 

Trata-se de um hospital pertencente ao sistema único de saúde (SUS), da rede municipal, 

especializado de porte médio, com 136 leitos. Este hospital maternidade realiza, em média, cerca de 488 

partos/ mês. 

A área de atuação concentra-se basicamente na área programática 4.0 do município do Rio de 

Janeiro, correspondentes às regiões da Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Grumari, Itanhangá, 

Jacarepaguá, Joá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena. Entretanto, perante 

a sua característica de hospital maternidade com o maior número de leitos da rede municipal, também 

atende pacientes oriundas de outras áreas programáticas.  

 

5.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Calculou-se a amostra para o estudo em função do número total de gestantes que foram 

submetidas ao tratamento com o medicamento misoprostol (25 µg e 200 µg) durante o período da 

pesquisa (janeiro a abril de 2016), de forma a garantir a representatividade da população em que o estudo 

foi realizado. Vale ressaltar que a apresentação de 100 µg é produzida no Brasil, porém não é 

padronizada no hospital. 

Para o cálculo amostral foi utilizado o software EPI INFO 7.1.5, onde foi calculada uma amostra 

aleatória para estudos de prevalência. Considerando um universo de 372 gestantes, precisão desejada 

de 5%, prevalência estimada de 50% e nível de confiança de 95%, a amostra estimada foi de 200 

gestantes.  
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A amostragem aleatória estratificada foi o tipo de amostragem probabilística utilizada neste 

estudo, visto a necessidade de se calcular as proporções de cada estrato (subpopulação) presente na 

amostra. Devendo, neste caso, para que a amostra seja representativa, apresentar a mesma 

estratificação do universo de origem.  

A amostra foi subdividida baseando-se nas apresentações do medicamento misoprostol 

padronizadas na Unidade de Saúde (25 µg e 200 µg) e, as proporções foram calculadas de acordo com 

o consumo de cada estrato no período de estudo.  

A proporção correspondente ao misoprostol de 25 µg e 200 µg foi, respectivamente, de 70,70 

% e 29,30 %. Sendo assim, subdividiu-se a amostra de 200 gestantes da seguinte maneira: 141 pacientes 

que utilizaram o misoprostol na apresentação de 25 µg e 59 pacientes que utilizaram o misoprostol na 

apresentação de 200 µg.   

Utilizou-se o método do sorteio para se obter a amostra, no qual foram sorteados os formulários 

das pacientes um a um até que toda a amostragem estivesse completa, garantindo-se que todos tinham 

a mesma probabilidade de serem sorteados. Primeiramente, elaborou-se uma lista dos elementos da 

população, numerados em ordem crescente, para em seguida serem sorteados. Todo o número possuiu 

a mesma probabilidade de ser sorteado e não houve repetição, ou seja, todos os elementos da população 

possuíram a mesma probabilidade de pertencerem à amostra. 

 

5.4 CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 Incluiu-se na amostra as gestantes que foram submetidas ao tratamento com o medicamento 

misoprostol durante o período de janeiro de 2016 a abril de 2016, excluindo-se da amostra as gestantes 

com os dados necessários para a realização do estudo descritos de maneira ilegível nos formulários de 

controle de uso do misoprostol e nos prontuários médicos.  

 

5.5 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram obtidos diretamente dos registros diários de controle de uso do misoprostol em 

formulário padronizado utilizado pelo Serviço de Farmácia e pelo prontuário médico das pacientes.  

As informações coletadas foram utilizadas única e exclusivamente para a execução do presente 

projeto. A privacidade das pacientes e da equipe médica foi mantida e todas as informações foram 

divulgadas de forma anônima.  
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O primeiro instrumento utilizado para a coleta de dados foi um formulário estruturado (Anexo 4), 

em duas partes, com a finalidade de orientar a coleta de dados, organizar as informações levantadas 

sobre o medicamento e aplicar as diretrizes do Protocolo de Utilização de Misoprostol preconizadas pelo 

Ministério da Saúde.  

 

As variáveis presentes neste instrumento de coleta de dados são descritas a seguir: 

 

 Dados de identificação: nome da paciente, identificação do leito e número do prontuário.  

 Levantamento de uso do misoprostol: data da utilização, dose do medicamento, horários da 

administração, indicação de uso, quantidade do medicamento utilizado durante o período de 

24 horas e classificação das indicações terapêuticas do medicamento 

(apropriada/inapropriada). 

 

O Formulário de Coleta de Dados do Misoprostol (Anexo 4) foi preenchido a partir dos 

Formulários de Controle de Uso do Misoprostol (Anexo 3) que ficam arquivados na farmácia central e as 

informações extraídas possuíram a finalidade de identificar a paciente e as variáveis necessárias para o 

estabelecimento das características da utilização do misoprostol.  

Utilizou-se um segundo formulário para realizar a coleta de dados dos prontuários médicos das 

pacientes, que ficam arquivados no setor do Arquivo Médico. O Formulário de Coleta de Dados do 

Prontuário (Anexo 5) foi utilizado para extrair as informações sociais e referentes à saúde destas 

pacientes: 

 

 Levantamento dos dados para caracterização das gestantes: idade da paciente, idade 

gestacional, número de gestações, número de partos e o tipo de parto. 

  

5.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A organização adequada de uma base de dados facilita a realização deste estudo, pois a 

informatização eletrônica contribui para padronização do processo de tratamento de dados. Assim sendo, 

foi elaborado um banco de dados para tabulação e interpretação em planilhas do aplicativo Microsoft 

Excel com o procedimento de validação mediante dupla entrada (digitação) de dados.  
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Desenvolveu-se estas planilhas para que as informações coletadas por meio da utilização dos 

formulários sejam inseridas em um banco de dados, para realizar a identificação e classificação das 

variáveis investigadas segundo os objetivos propostos. Posteriormente, esta tabulação irá permitir a 

análise estatística destes resultados. 

Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva dos dados, na qual foi permitido descrever o 

perfil de utilização do misoprostol segundo as variáveis (dose do medicamento, horários da 

administração, indicação de uso e a quantidade do medicamento utilizado durante o período de 24 

horas).  

Classificou-se as indicações terapêuticas como Apropriadas e Inapropriadas, de acordo com o 

Protocolo para Utilização de Misoprostol em Obstetrícia preconizado pelo Ministério da Saúde (Anexos 

1 e 2) 

A dose diária definida (DDD) foi estabelecida de acordo com os critérios recomendados pela 

Organização Mundial de Saúde para estudos com medicamentos em hospitais:  

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, realizou-se a análise descritiva dos dados referentes à caracterização das 

gestantes, obedecendo às seguintes variáveis: idade da paciente, idade gestacional, número de 

gestações, número de partos e o tipo de parto.  

A idade materna, considerada em anos, na data do parto será dividida em três faixas, sendo: 

menor ou igual a 19 anos (adolescentes), 20 a 34 anos (adultas jovens) e 35 anos ou mais (adultas).  

A idade gestacional representa o número de semanas completas do primeiro dia do último 

período menstrual até o dia do início do trabalho de parto e será dividida em três períodos: menor que 

37 semanas, considerado gestação pré-termo; 37-39 semanas e 6 dias, considerado gestação a termo; 

40-41 semanas e 6 dias, considerado pós-datismo; a partir de 42 semanas, considerado gestação pós-

termo.  O número de gestações será dividido em três faixas: 1, 2 e maior ou igual 3.  

A paridade representa o número de partos da gestante, sendo classificada como primípara 

aquela mulher que não teve parto anterior e, multípara aquela com história de qualquer número de partos 

anteriores. Os tipos de parto considerados serão divididos em dois grupos: vaginal ou cesárea.  

  

DDD/100 LEITOS/DIA = (quantidade de medicamento consumido x 100) / (DDD 

estabelecida para o medicamento x período de tempo observado em dias x leitos 

disponíveis nas unidades do hospital x índice de ocupação de leitos hospitalares no 

período estudado) 
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5.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 Para a análise estatística dos dados, serão realizadas medidas de tendência central (média), 

dispersão (desvio padrão) e distribuição das frequências (absoluta e relativa). Adicionalmente, será 

utilizado o Teste de Qui-quadrado para verificar a associação entre as variáveis. Os dados serão 

analisados com o programa estatístico EPI INFO 7.1.5 e, será considerado, o nível de p<0,05 em todas 

as análises. 

 

5.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 O presente projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município do Rio de Janeiro, e aprovado com o número do 

parecer 1. 715.031 (ANEXO 6). Como não houve interação humana em campo de pesquisa, não se 

julgou necessário o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  

 

5.9 RISCOS 

O presente trabalho não apresenta riscos à saúde das pacientes, visto que é uma análise 

retrospectiva dos dados. 

 

5.10 BENEFÍCIOS 

Dentre os benefícios do presente estudo estão a possibilidade de identificar a posologia do 

misoprostol administrada nas pacientes assim como comparar os dados obtidos com o Protocolo do 

Ministério da Saúde sobre utilização do misoprostol, buscando uma padronização de protocolo na 

Unidade Hospitalar em Estudo, diminuindo o seu uso abusivo e os riscos para o feto. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram realizados 2096 partos no período de estudo (janeiro a abril de 2016). Os partos cesáreos 

apresentaram a frequência absoluta de 768 (36,64%), e os partos naturais apresentaram frequência 

absoluta de 1328 (63,36%) (Tabela 1).  

Tabela 1: Dados estatísticos sobre partos cesáreos e naturais realizados na Maternidade Leila Diniz entre Jan-Abr/2016. 

 Média Desvio Padrão (s) Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa (%) 

Partos Naturais 332 29,69 1328 63,36 

Partos Cesáreos 192 20,28 768 36,64 

 

Apesar de mais da metade dos partos realizados terem sido naturais, o percentual de partos 

cesáreos na maternidade em estudo ainda é muito alto quando comparado com a meta estabelecida 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015 para partos cesarianos, que foi de 15% (WHO, 

2015). Mesmo assim, a ocorrência de partos cesáreos no período de estudo foi menor (36,64%) quando 

comparada à frequência nacional em hospitais públicos que foi de 40%, no ano anterior ao estudo (ANS, 

2015). Tal fato pode ser explicado pelos riscos inerentes à gestação, pela escolha do médico ou mesmo 

pela vontade da gestante em realizar parto cesariano (PÁDUA et al, 2010). 

 

6.1) Utilização do misoprostol de 200 µg 

 

6.1.1) Perfil de utilização 

Do total de 59 indicações para utilização do misoprostol na apresentação de 200 µg, 37 

corresponderam à utilização para manejo de casos para hemorragia pós-parto, 3 casos foram referentes 

ao aborto entre a 13ª e 17ª semana de gestação, 3 casos para aborto entre a 18ª e 26º semanas, 2 casos 

para expulsão do feto morto no primeiro trimestre, 8 para expulsão entre a 13º e 17ª semanas, 5 para 

expulsão entre a 18ª e 26ª semanas e 1 caso para aborto retido sendo necessária intervenção cirúrgica.  
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A Figura 2 indica a distribuição dos casos de utilização do misoprostol na apresentação de 200 

µg em percentual, no período de janeiro à abril de 2016. 

 

 

Figura 2: Distribuição dos casos de utilização de misoprostol 200 µg, considerando-se um universo de 59 gestantes. 

 

Nos casos de hemorragia pós-parto é, segundo o MS, 2015 (ANEXO 1), é indicada a 

administração via retal dos comprimidos. A utilização do misoprostol via retal começou a ser estudada 

recentemente para o manejo dos casos de hemorragia pós-parto. Esta rota de administração não é tão 

comum quanto a vaginal, todavia estudos relatados por TANG, GEMZELL-DANIELSSON e HO, em 2007, 

demonstram que a forma da curva de absorção do misoprostol administrado via retal é similar à da curva 

de absorção do misoprostol administrado via vaginal, com a vantagem de que a área sob a curva (ASC) 

do uso retal é um terço da ASC via vaginal.  Ademais, o tempo máximo (Tmax) para o misoprostol via 

retal atingir o seu efeito máximo é de 40 a 65 minutos, tendo sido relatado casos de Tmax de 20 minutos 

(TANG, GEMZELL-DANIELSSON, HO, 2007).  

Além disso, um estudo realizado por Meckstroth e colaboradores, em 2006, demonstrou que a 

administração retal do misoprostol propiciou uma atividade uterina de tônus e contratilidade prolongado 

de 103 minutos, quando comparada com as outras vias de administração do medicamento, oral e vaginal, 

o que corrobora para seu uso em casos de hemorragia pós-parto. 
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O uso do misoprostol, a princípio, como relatado na metodologia, seria classificado de acordo 

com os protocolo do Ministério da Saúde (ANEXOS 1 e 2) em apropriado e inapropriado, seguindo-se os 

prontuários e formulários de liberação de misoprostol da farmácia. Porém, no decorrer da análise dos 

prontuários notou-se que em alguns não havia a continuidade das informações sobre a administração do 

misoprostol nas pacientes. Visto isto, para uma melhor classificação do uso do medicamento utilizou-se 

tanto as informações dos prontuários, como as dos formulários de liberação da farmácia, comparando-

se os dados de cada um deles e realizando-se uma nova classificação que ficou estabelecida da seguinte 

maneira: i) Apropriada e informada no prontuário (AI); ii) Apropriada e não informada no prontuário, 

apenas no formulário (ANI); iii) Inapropriada e informada no prontuário (II) e, iv) Inapropriada e não 

informada no prontuário, apenas no formulário (INI).  

Os dados referentes à essa classificação geral de adequação e inadequação podem ser observados 

na Figura 3. 

 

Figura 3: Classificação quanto ao uso do misoprostol 200 µg segundo o  protocolo do Ministério da Saúde 2015 e informação 
contida ou não no prontuário.  

 

O misoprostol na apresentação de 200 µg é indicado para contenção de hemorragia pós-parto, 

aborto legal, óbito fetal e aborto cirúrgico (BRASIL, 2015). Tendo em vista as suas indicações e os 59 

prontuários analisados, pode-se inferir que em 37 vezes foram utilizados comprimidos de misoprostol 

para contenção de hemorragia pós-parto.  
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Destes, foi constatado que em 4 vezes seu uso foi considerado inadequado (em três vezes foi utilizada 

uma outra via de administração, a vaginal, e em um caso foi utilizada quantidade de 400 µg via retal, 

quando a quantidade preconizada pelo Ministério da Saúde em seu protocolo atualizado em 2015, é de 

600 à 800 µg, via retal). 

Nas situações de aborto legal e óbito fetal entre a 13ª e 17ª semanas, é preconizado pelo MS 

dose de 200 µg de 6 em 6 horas, podendo-se repetir a posologia por mais 24 horas, totalizando-se 48 

horas de tratamento. Ao observar os 11 casos em que o misoprostol foi utilizado para essas 

intercorrências, 8 foram classificados como inadequados, visto que utilizaram doses maiores -  400 µg 

de 3 em 3 horas -  ou estenderam a duração do tratamento para 72 horas.  O Ministério da Saúde não 

preconiza a posologia de 400 µg no intervalo de 3 em 3 horas. Porém, tal protocolo é preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde, a qual diz que essa terapia pode ser realizada no máximo em 5 doses, 

podendo ser repetida, caso não haja resposta ao tratamento, por mais 24 horas, completando-se 48h. 

(WHO, 2013)  

Também foram observadas inadequações em relação ao protocolo para aborto legal e óbito fetal 

entre a 18ª e 26ª semanas de gestação. Em todos os 8 casos as doses e posologias adotadas estavam 

em desacordo em relação ao protocolo do MS, visto que as doses estavam maiores e com intervalo de 

tempo reduzido, porém estavam em acordo com o protocolo da OMS.  

Em relação ao manejo do óbito fetal no primeiro trimestre de gestação, os dois casos foram 

classificados como adequados. Por último, o caso de aborto cirúrgico (antes de AMIU ou curetagem) foi 

considerado inadequado, segundo o protocolo do MS, pois foi feito 200 µg de 6 em 6 horas, sendo que 

o protocolo preconiza 400 µg de 3 a 4 horas antes do procedimento.   

A Tabela 2 indica todos os casos referentes ao uso do misoprostol de 200 µg classificados em 

apropriados e inapropriados.  
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Tabela 2: Relação de casos com indicação e uso do misoprostol de 200 µg apropriados e inapropriados, segundo o protocolo 

de utilização de misoprostol do Ministério da Saúde. 

INDICAÇÃO CASOS APROPRIADOS CASOS INAPROPRIADOS 

Hemorragia pós-parto 33 4 

Aborto legal e óbito fetal    

(13-17ª semanas) 

3 8 

Aborto legal e óbito fetal   

(18-26 semanas) 

0 8 

Óbito fetal 1º trim. Gest. 2 0 

Aborto cirúrgico (antes de 

AMIU ou curetagem) 

0 1 

   

Considerando-se as 59 indicações, 21 foram classificadas como inadequadas, o que representa 

35, 59%. É importante salientar que as comparações e classificações foram feitas com base no protocolo 

para uso do misoprostol elaborado pelo Ministério da Saúde, o que não significa dizer que todos os 

tratamentos aqui classificados como inadequados foram errados, pois há dados na literatura que 

corroboram tal manejo e outros protocolos, como o da OMS que podem ser utilizados. Todavia, é 

importante a adoção de um único protocolo, para que a comunicação entre todos os serviços envolvidos 

flua e a paciente, principal interessada, tenha acesso ao medicamento na dose e horários corretos, 

seguindo o uso racional de medicamentos. 

Deve-se lembrar que a farmácia do hospital presta contas mensais sobre a utilização do 

misoprostol e o seu repasse ainda é realizado de acordo com as indicações preconizadas pelo Ministério 

da Saúde. Sendo assim, o que não é considerado adequado ao protocolo, estando acima ou abaixo do 

considerado dentro do protocolo, não é repassado à farmácia no mês. Tal fato gera diferenças no estoque 

do medicamento, já que nos casos inadequados a quantidade que entrará para repor o estoque será 

diferente da quantidade aviada pela farmácia. 

Acima de tudo, é necessário haver discussão e consentimento entre os membros da equipe 

sobre o protocolo a ser utilizado em cada caso e que a paciente esteja ciente de todos os procedimentos 

aos quais será submetida.   
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Em relação ao uso do misoprostol na apresentação de 200 µg para a indução do 

aborto/esvaziamento uterino, deve-se adotar, segundo a literatura, uma posologia com intervalo curto 

entre as doses. Assim, quanto mais curto os intervalos entre as doses, menor é o intervalo de absorção 

e menor a quantidade necessitada de comprimidos para administração vaginal (LALITKUMAR, S.; 

BYGDEMAN, M. e GEMZELL-DANIELSSON, 2007) 

O misoprostol foi estudado em diferentes doses e rotas de administração para interrupção da 

gestação até o segundo trimestre. Nesses estudos, doses entre 200 e 800 µg foram utilizadas, em 

intervalos variados entre 3 e 12 horas, enquanto doses de 600 a 800 μg também mostraram-se eficientes 

para a indução do aborto, porém foram associadas a quadros de febre, diarreia, náuseas e vômitos 

(LALITKUMAR, BYGDEMAN & GEMZELL-DANIELSSON, 2007). 

Foi visto, também, que intervalos de 3 horas entre as doses foram mais efetivos que intervalos 

mais prolongados como os de 6 horas, mostrando que o aborto médico induzido por misoprostol em 

gestantes com idade gestacional entre 9 e 13 semanas foi seguro, aceitável e efetivo como alternativa 

ao aborto cirúrgico. Todavia, o aborto via misoprostol não é indicado em gestantes com idade gestacional 

avançada, sendo na maioria das vezes realizado o aborto cirúrgico (LALITKUMAR, BYGDEMAN & 

GEMZELL-DANIELSSON, 2007). 

 

6.1.2 Caracterização das gestantes que utilizaram o misoprostol de 200 µg: 

Considerando-se o universo de 59 gestantes em uso do misoprostol de 200 µg foi possível 

observar que a sua maioria, 42 gestantes (71,18%), possuíam idade entre 20 e 34 anos (Tabela 3 (a)), 

21 já estavam na sua segunda gestação (35,59%) (Tabela 3 (b)), e 39 foram consideradas primíparas 

(66,10%) (Tabela 3 (c)). A Tabela 3 traz todas as informações referentes à caracterização das gestantes 

quanto à idade (a), número de gestações (b) e paridade (c).  
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Tabela 3: Caracterização das gestantes em uso de misoprostol de 200 µg em relação à idade, número de gestações e 
paridade. 

 

a) 

Menor ou igual a 

19 anos 

20 a 34 anos 35 anos ou mais p valor 

Idade 8 (13,559%) 42 (71,18%) 9 (15,25%) 0,01 

 

b) Uma Duas Três ou mais p valor 

Nº de Gestações 19 (32,20%) 21 (35,59%) 19 (32,20%) 0,01 

 

c) Primípara Multípara p valor 

Paridade 39 (66,10%) 20 (33,89%) 0,05 

 

Os dados de faixa etária observados na Tabela 3 (a) demonstram maior incidência de gestantes 

entre 20-34 anos, faixa etária considerada adequada para reprodução. Já mulheres muito jovens 

(adolescentes) e mulheres com idade avançada (adultas) são, entretanto, consideradas de maior risco 

para complicações de gravidez, parto e perinatais. Existem relatos na literatura sobre o maior risco de 

morte nos extremos da idade reprodutiva, sendo mais elevado nas mulheres grávidas com mais de 35 

anos, cujas gestações são consideradas como tardias. (SILVA E SURITA, 2009). 

Em relação à idade gestacional das pacientes, 6 apresentaram-se no 1º trimestre gestacional, 

13 entre as 13ª e 17ª semanas, 3 entre as 18ª e 26ª semanas e 37 no 3º trimestre de gestação (Figura 

4).  
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Figura 4: Relação entre o número de gestantes e sua idade gestacional, pacientes estas submetidas ao tratamento com 
misoprostol 200 µg.  

 

6.2 Utilização do misoprostol de 25 µg 

 

6.2.1 Perfil de utilização 

A Figura 5 indica o percentual de casos de utilização do misoprostol na apresentação de 25 µg. 

A principal indicação para o uso do medicamento foi para o manejo na indução do parto, representando 

134 casos, do universo de 141 gestantes selecionadas. O restante foi representado por dois casos de 

óbito fetal entre a 18ª e 26ª semanas e, 5 casos para óbito fetal no terceiro trimestre de gestação. 

 

Figura 5: Distribuição percentual dos casos de utilização do misoprostol na apresentação de 25 µg, considerando-se um 
universo de 141 gestantes em uso do medicamento. 
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Durante o período do estudo foram dispensados pela farmácia a partir de formulário de 

requisição de misoprostol (ANEXO 3) o total de 713 comprimidos, dos quais 498 (67%) foram relatados 

o uso em prontuário. Esta diferença pode ser explicada por pelo menos três fatos: o primeiro, demonstra 

mais uma vez a importância da alimentação correta do prontuário com os dados sobre a administração 

do medicamento na paciente, visto que o seu não preenchimento adequado pode levar à omissões de 

doses ou superdosagens de medicamentos; o segundo, foi visto que algumas pacientes para as quais 

os comprimidos foram dispensados foram transferidas para outras unidades hospitalares, por falta de 

leito na unidade intensiva para neonatos (UTI-NEO); e terceiro, no decorrer da terapia pode ter sido 

observada falha da indução com o misoprostol e alterada a terapêutica para ocitocina injetável. 

Vale ressaltar, novamente, que uma possível medida a ser adotada para diminuição dessas 

quantidades consideradas como sobras, que acabam por gerar subestoques, seria a liberação dos 

comprimidos pela farmácia para cada paciente para o período de 12 horas, e não de 24 horas como é 

de rotina atualmente. Além disso, uma outra possibilidade seria a farmácia, ao receber o formulário de 

solicitação de misoprostol, solicitar em conjunto o prontuário da paciente, para verificar quando foi 

realizada a última dose do medicamento e assim liberá-lo mediante necessidade e, por final, estimular a 

devolução ao serviço de farmácia dos comprimidos que não forem utilizados, visando sempre o uso 

racional de medicamentos e a segurança da paciente. 

 Considerando-se os mesmos fatores relatados no item 6.1.1 sobre a classificação quanto à 

adequação ou não das indicações com relação ao protocolo do Ministério da Saúde 2012 (ANEXO 2), 

fez-se uma classificação para a adequação e inadequação da utilização do misoprostol de 25 µg de 

modo semelhante à subdivisão realizada no item 6.1.1 para o misoprostol na apresentação de 200 µg, 

a saber: i) Apropriada e informada no prontuário (AI); ii) Apropriada e não informada no prontuário, mas 

informada no formulário (ANI); iii) Inapropriada e informada no prontuário (II); e iv) Inapropriada e não 

informada no prontuário,  somente no formulário (INI). A Figura 6 mostra a visão geral dos casos relatados 

acima.  
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Figura 6: Indicação do uso e Informação no prontuário para o misoprostol na apresentação de 25 µg. 

 

Observando-se a Figura 6 é possível verificar a ocorrência de 71 casos em que a indicação da 

terapia estava adequada, de acordo com o protocolo do MS para utilização do misoprostol, 7 casos foram 

apropriados, porém não informados no prontuário e 63 casos foram considerados inadequados, não 

havendo caso inadequado e não informado no prontuário.  

Considerando-se o total de 141 pacientes que utilizaram misoprostol de 25 µg e a indicação de 

cada caso, dos 75 tidos como apropriados , 3 foram em relação ao manejo para óbito fetal no 3º trimestre 

e 75 para indução de parto. Em relação à indicação inapropriada, 2 casos foram para óbito fetal no 3º 

trimestre de gestação, 2 para óbito fetal entre as 18ª e 26ª semanas e 59 para casos de indução de parto 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4: Relação de casos com indicação e uso do misoprostol de 25 µg apropriados e inapropriados, segundo o protocolo 
de utilização de misoprostol do Ministério da Saúde. 

 

INDICAÇÃO CASOS APROPRIADOS CASOS INAPROPRIADOS 

Indução do parto 75 59 

Óbito 3º trim.gestacional 3 2 

Óbito 18ª- 26ª semanas 0 2 

 

  

71

7

63

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Quantidade de indicações

Classificação do uso do misoprostol 25 µg

Apropriada e Informada (AI) Apropriada e Não Infomada (ANI)

Inapropriada e Informada (II) Inapropriada e Não Informada (INI)



38 
 

A inadequação muito tem a ver com o intervalo entre as doses administradas do medicamento, 

que foram, em geral, maiores do que os preconizados pelo protocolo do Ministério da Saúde em 2012. 

Neste protocolo (ANEXO 2), tanto para indução do parto, quanto para os casos de óbito fetal o intervalo 

de tempo preconizado é a administração do medicamento a cada 6 horas, enquanto que nos prontuários 

analisados foram vistos intervalos maiores, chegando a oito horas de espaçamento entre uma dose e 

outra, o que pode prejudicar a eficácia do tratamento, já que estudos demonstram que há liberação via 

vaginal de misoprostol até 6 horas após sua aplicação (TANG, GEMZELL-DANIELSSON, 2007;  TANG, 

SCHWEER, 2009; ROLLAND et al., 2009).  

Ainda segundo a inadequação de horário de dose, três casos de indução de parto tiveram 

intervalo menor do que as 6 horas preconizadas pelo protocolo do MS e nos estudos relatados (TANG, 

GEMZELL-DANIELSSON, 2007; TANG, SCHWEER, 2009; ROLLAND et al., 2009). Tal fato pode 

aumentar a contração uterina, já que a concentração plasmática do medicamento ficará mais elevada, 

visando um trabalho de parto mais rápido. 

Na maioria dos casos em que se utilizou o misoprostol na apresentação de 25 µg, teve-se como 

objetivo a indução do parto, com o amadurecimento do útero e sua dilatação. Em todos os casos, seja 

para indução, como para esvaziamento uterino, os comprimidos vaginais de misoprostol foram utilizados 

adequadamente na via para a qual foram desenvolvidos: a via vaginal.  

Estudos sobre a utilização vaginal do misoprostol realizados por TANG, GEMZELL-

DANIELSSON, no ano de 2007, mostraram que essa via de administração é mais efetiva do que a via 

oral para usos em abortos médicos. A biodisponibilidade do misoprostol por via vaginal é três vezes maior 

que por via oral (FAÚNDES et. al, 2007).  

Em contraste com a via oral, a via vaginal atinge concentrações plasmáticas máximas entre 70 

a 80 minutos após sua administração, ao transpor esse período ocorre um declínio lento dessa 

concentração, sendo ainda detectado até 6 horas após sua administração. Essa boa biodisponibilidade 

da via vaginal talvez possa ajudar a explicar sua maior eficácia em abortos médicos e seu uso para 

indução de parto. Deve-se lembrar que o pH vaginal varia de mulher para mulher e, consequentemente, 

tal fato irá modificar a curva de absorção do medicamento, por isso, cada paciente poderá ter uma 

resposta relacionada ao tempo de absorção (TANG, GEMZELL-DANIELSSON, 2007; FAÚNDES et. al, 

2007).   
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TANG e colaboradores, em um estudo de comparação entre vias de administração do 

misoprostol realizado em 2009, mostraram que há liberação sustentada do medicamento via vaginal, por 

um período de até 6 horas. ROLLAND e colaboradores, 2009, ratificam o achado mencionado 

anteriormente, mostrando que embora a concentração do pico na via de administração oral seja maior 

que na vaginal, a área abaixo da curva, correspondendo à biodisponibilidade, é maior na via vaginal.  

O efeito da administração do misoprostol via vaginal após uma única dose afeta a contratilidade 

uterina, aumentando o tônus muscular. O medicamento pode provocar contrações regulares por até 4 

horas após sua administração, mostrando sua eficácia clínica. Além disso, o misoprostol via vaginal é 

muito utilizado para indução de partos e esvaziamento uterino por atuar na cérvice uterina, fazendo com 

que haja maior dilatação sem a necessidade de um método mecânico para tal (TANG, GEMZELL-

DANIELSSON, 2007) 

Tomando como base as evidências científicas aqui relatadas e a prática clínica, o misoprostol 

pode ser recomendado para preparo cervical e indução do parto de feto vivo, em uso vaginal na dosagem 

de 25 µg a cada seis horas, na dose total máxima de 100 µg,podendo, segundo o protocolo do MS 2012 

(ANEXO 2), ser repetido por mais 24 horas, totalizando em 48 horas a dose de 200 µg. 

Todavia, o medicamento não deve ser utilizado em mulheres com cicatriz uterina por trazer riscos 

ao feto e à gestante. Em casos de óbito fetal ou em situações em que a vitalidade fetal não importe 

(malformações incompatíveis com a vida), pode-se utilizar doses mais elevadas, de 50 a 100 µg 

(BRASIL, 2001).  Tais fatos corroboram com o uso praticado e estudado no presente trabalho. 

 

6.2.2 Caracterização das gestantes que utilizaram o misoprostol de 25 mcg 

Considerando o universo de 141 gestantes em uso do misoprostol de 25 µg, foi possível observar 

que a sua maioria, 106 gestantes (75,17%), possuíam idade entre 20 e 34 anos (Tabela 5 (a)), 65 

gestantes (46,1%) estavam na sua primeira gestação (Tabela 5 (b)), e 81 (57,44%) eram primíparas 

(Tabela 5 (c)). A Tabela 5 traz todas as informações referentes à caracterização das gestantes quanto à 

idade (a), número de gestações (b) e paridade (c).  
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Tabela 5: Caracterização das gestantes em uso de misoprostol de 25 µg em relação à idade, número de gestações e paridade. 

a) Menor ou igual a 
19 anos 

20 a 34 anos 35 anos ou mais p valor 

Idade 17 (12,14 %) 106 (75,17 %) 18 (12,69 %) 0,01 

 

b) Uma Duas Três ou mais p valor 
Nº de Gestações 65 (46,1 %) 38 (26,95 %) 38 (26,95 %) 0,01 

 

c) Primípara Multípara       p valor 
Paridade 81 (57,44 %) 60 (42,56 %)         0,05 

 

Os dados de faixa etária observados na Tabela 5 (a) demonstram maior incidência de gestantes 

entre 20-34 anos, faixa etária considerada adequada para reprodução. Já mulheres muito jovens 

(adolescentes) e mulheres com idade avançada (adultas) são, como já citado na discussão do presente 

estudo, no entretanto, consideradas de maior risco para complicações de gravidez, parto e perinatais. 

Existem relatos na literatura sobre o maior risco de morte nos extremos da idade reprodutiva, sendo mais 

elevado nas mulheres grávidas com mais de 35 anos, consideradas como gestação tardia (SILVA, 

SURITA, 2009).   

Na Figura 7 é possível observar o número de gestantes em cada idade gestacional. Das 141 

gestantes submetidas à terapia com misoprostol na apresentação de 25 µg, 138 já estavam no 3º 

trimestre gestacional, e 3 estavam entre as 18ª e 26ª semanas, o que caracteriza bem a correlação da 

idade gestacional com a principal indicação do uso do misoprostol que foi a de indução de parto e 

considerado mais adequado para favorecer as condições de saúde do recém-nascido (SILVA, 

PELLOSO, SURITA, 2009). 
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Figura 7: Relação entre o número de gestantes e sua idade gestacional, das pacientes submetidas ao tratamento com 
misoprostol 25 µg.  

 

Estudos realizados na América Latina e no Brasil corroboram com o perfil das gestantes 

encontrado no presente trabalho em relação à idade e paridade e à idade gestacional (GUERRA et.al, 

2009; GIROTTO, LAZARINI, GOULART, 2013; DESBESEL, 2013).  

Após a verificação de todos os prontuários foi possível observar que dentre os 200 documentos 

analisados (considerando-se as duas apresentações do misoprostol – 25 e 200 µg), 14 não continham 

informações referentes ao uso do misoprostol, o que representa 7 % do total dos documentos vistos, e 

87, correspondentes a 43,5%, tiveram a terapia classificada com inadequada, considerando-se o MS e 

suas indicações para uso do medicamento (ANEXO 1 e 2). 

Considerando-se os 200 prontuários analisados, em geral, observou-se a falta de informações 

sobre a colocação do medicamento e o seu horário, o que compromete a qualidade do serviço prestado 

à gestante/parturiente. 

Tal fato demonstra a importância de um correto preenchimento e prosseguimento das 

informações contidas no prontuário, visto que ele é um documento de rastreamento de todos os atos 

realizados com o paciente durante seu período de internação e se tratando do uso de misoprostol, um 

ato não informado, pode levar à omissão ou superdose. Por exemplo, quando não se informa o horário 

da colocação de uma dose do medicamento, a próxima dose poderá ser omitida ou ser administrada em 

um intervalo de tempo diferente do preconizado no protocolo o que pode levar à falha da indução do 

parto. 
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Em relação às diferenças entre as quantidades fornecidas de medicamento na apresentação de 

25 µg e as utilizadas, deve-se, além dos casos de não relato em prontuário, às vezes em que a gestante 

respondeu bem à terapia, não tendo a necessidade de fazer todo o esquema terapêutico proposto, ou a 

gestante ter terminado a sua indução de parto com outro método farmacológico (utilização de ocitocina 

injetável), ou ainda, a gestante ter sido transferida ainda em trabalho de parto para outra maternidade 

por falta de vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal para tratamento de recém-nascidos 

prematuros e com risco de morte. 

Sobre a prática do uso de medicamentos fora de protocolos preconizados, vale ressaltar que o 

uso de um medicamento fora de sua indicação aprovada é uma prática bastante comum e aceita, por 

exemplo, pela FDA, agência de regulação americana, que em referência a este assunto diz que: “A boa 

prática médica e o melhor interesse dos pacientes requer que os médicos utilizem fármacos legalmente 

disponíveis de acordo com seu conhecimento e melhor julgamento. Se um médico usa um fármaco com 

uma indicação diferente daquela para a qual ele foi aprovado, ele está obrigado a estar muito bem 

informado sobre o produto e basear seu uso num raciocínio médico firme e em sólidas evidências 

científicas, além de manter um registro do uso do produto e de seus efeitos” (FAÚNDES, et. al, 2007). 

 

6.3 Dose Diária Definida 

O cálculo da Dose Diária Definida (DDD) é uma análise estatística do consumo de um 

medicamento e fornece uma base para avaliações da racionalidade e aspectos econômicos do uso dos 

medicamentos no sistema de saúde.  

A Dose Diária Definida (DDD) pode ser conceituada como "a dose média diária de manutenção, 

usada, habitualmente, por um indivíduo adulto, para a principal indicação terapêutica do medicamento 

em análise”, sendo estabelecida de maneira arbitrária, segundo as recomendações da literatura, do 

laboratório fabricante e a experiência acumulada com cada produto (ANVISA, 2016). 

A DDD foi estabelecida de acordo com os critérios recomendados pela Organização Mundial de 

Saúde para estudos com medicamentos em hospitais, seguindo-se a seguinte equação: 

 

 

 

 

 

DDD/100 LEITOS/DIA = (quantidade de medicamento consumido x 100) / (DDD 

estabelecida para o medicamento x período de tempo observado em dias x leitos 

disponíveis nas unidades do hospital x índice de ocupação de leitos hospitalares no 

período estudado) 
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Sabendo-se que: 

◘ A quantidade de comprimidos consumidos no período foi de 1.111 comprimidos; 

◘ Período de tempo observado de 121 dias; 

◘ Quantidade de leitos disponíveis na unidade do hospital foi de 70,75; 

◘ Índice de ocupação de leitos no período estudado foi de 96,05; 

◘Considerando-se a DDD do misoprostol segundo a OMS, de 0,8 (WHO, 2016); 

 

Substituindo-se os valores na equação anterior, tem-se que: 

DDD/100/DIA =  1.111 X 100/ 0,8 X 121 X 70,75 X 96,05 

=  111.100/ 657808,03 

= 0,1689, aproximadamente, 0,17. 

 

A DDD calculada para a Unidade Hospitalar foi de 0,17, valor abaixo do indicado para o 

misoprostol pela OMS. A diferença em relação à DDD da OMS, que é de 0,8, talvez possa ser explicada 

pelo fato do atendimento da farmácia em estudo ser para 24 horas e a paciente, em alguns casos não 

necessitar utilizar todos os comprimidos para a sua indicação.  Não há muitas publicações científicas 

com relação à DDD do misoprostol, há apenas publicações que indicam a importância do seu uso 

racional.  

Em um trabalho recente realizado por Silva no ano de 2015 em uma Maternidade do Município 

do Rio de Janeiro, foi estabelecida a DDD para o misoprostol de 1,59. A diferença na DDD pode ser 

explicada pela diferença do padrão de atendimento entre os hospitais-maternidade que ficam localizados 

em áreas programáticas diferentes no Rio de Janeiro. 

Vale ressaltar que a DDD deve ser utilizada apenas como uma unidade técnica para medida, a 

fim de fornecer a estimativa do consumo percentual de um medicamento em determinado período ou a 

probabilidade de uso de um determinado fármaco por paciente, sendo totalmente incorreto utilizar esta 

ferramenta como a dose diária recomendada ou prescrita de um medicamento (HEKSTER et al., 1982; 

CAPELLÀ, 1993). 
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Ao analisar os prontuários foi possível observar casos em que o misoprostol de 200 µg foi 

utilizado para conter hemorragias provocadas pelas tentativas de aborto. Em relação à temática sobre 

abortos ilegais, ainda é grande no Brasil o número de abortos provocados, principalmente utilizando-se 

o misoprostol como terapia farmacológica. 

Comumente, as gestantes tentam provocar o aborto administrando-se comprimidos de 

misoprostol via oral e via vaginal, em altas concentrações e, ao abortar, dão entrada no hospital com 

perda sanguínea. Tal fato ficou claro com a primeira Pesquisa Nacional sobre Aborto (PNA), que revelou 

a alta prevalência do uso do misoprostol em tentativas de interrupção da gestação: 48% do universo 

pesquisado de mulheres adultas, alfabetizadas e residentes na área urbana brasileira em 2010, 

afirmaram ter usado medicamento para abortar. Este resultado confirma e qualifica resultados valiosos 

de estudos precedentes na saúde pública. Todos revelam os efeitos do aborto inseguro à saúde pública 

e à saúde das mulheres, e dão visibilidade à prática do aborto medicamentoso à base do misoprostol, 

utilizado de forma não segura em função de restrições legais no país (CORRÊA; MASTRELLA, 2012) 

É preciso a orientação às gestantes sobre os riscos inerentes ao abortamento provocado, e o 

encaminhamento delas para o planejamento familiar, trabalho esse feito e relatado, por muitas vezes nos 

prontuários deste estudo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A adoção de partos vaginais no hospital durante o período de estudo foi adequada, estando o 

percentual de partos cesarianos abaixo da média nacional. 

As gestantes caracterizadas possuíram média de idade de 20 a 34 anos para ambas as 

apresentações do medicamento, porém, em relação ao número de gestações e paridade, as submetidas 

ao tratamento com misoprostol de 25 µg eram em maioria de primeira gestação (65) e primíparas (81), 

enquanto que as submetidas ao tratamento com o misoprostol de 200 µg eram de 2ª gestação (21) e 

primíparas (39). 

A DDD calculada para o misoprostol mostrou-se abaixo da considerada pela OMS. Tal fato talvez 

possa ser explicado pelas diferenças no atendimento e padrões estabelecidos pela OMS e os utilizados 

no hospital. 

Comparando-se os percentuais das terapias adotadas consideradas adequadas ou não, 

segundo o protocolo do MS, ouve um equilíbrio entre os casos, já que 43,5 % das 200 situações 

analisadas, foram consideradas inadequadas segundo o protocolo do MS.  

A adoção de protocolos e o correto e fidedigno preenchimento de prontuários médicos são 

essenciais para uma melhor rastreabilidade do paciente e qualidade do serviço prestado, logo deve-se 

preenchê-los e segui-los corretamente visando um resultado final benéfico ao paciente e a todos os 

envolvidos em seu tratamento.  

Conclui-se que adotar o protocolo de utilização do misoprostol do Ministério da Saúde, bem como 

outros protocolos, em geral, é fundamental para a orientação terapêutica, fazendo com que a dose, 

posologia e indicação do medicamento seja adequada e segura para cada indicação, garantindo-se 

assim um respaldo médico. Porém, vale ressaltar que existem as suas exceções, pois há pacientes 

específicos que exigem condutas específicas, muitas vezes adotadas de acordo com a vivência e 

experiência médicas.  

Ao final, é importante lembrar sempre que o paciente é o principal objeto da terapêutica, logo, 

deve-se sempre avaliar os benefícios atribuídos à essa terapêutica e conduta médica para assim 

escolher o melhor para atendê-lo.  
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ANEXO 1 – Avaliação e Manejo em Emergências Obstétricas – Utilização do misoprostol em casos de 

Hemorragia pós-parto. 

 

Ministério da Saúde, 2015. 
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ANEXO 2 – Protocolo para Utilização de Misoprostol 

Fonte: Ministério da Saúde, 2012. 

 

 

 

      
      

PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DE MISOPROSTOL  

EM OBSTETRÍCIA 

Indução do Parto                        
(feto vivo) 

- 25mcg 06/06h - - 

Esvaziamento 
Uterino                     

1º trimestre                                     
(aborto legal      ou 

retido) 

- 800mcg 12/12h 400mcg 8/8h 

Esvaziamento 
Uterino                 

2º trimestre                                
(aborto legal      ou 

óbito fetal) 

13-17 
semanas 

200mcg 06/06h 

Se necessário, repetir após 
24h da última dose 

18-26 
semanas 

100mcg 06/06h 

Esvaziamento 
Uterino                     

3º trimestre                                        
(óbito fetal) 

Se o colo não 
estiver maduro 

25mcg Se necessário, repetir após 06h 

Se não houver 
resposta 

50mcg 06/06h Até 04 doses 

Amolecimento    de 
Colo Uterino 

Prévio a AMIU ou 
Curetagem 

- 400mcg 
 03-04h           
antes do 

procedimento 
- - 
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ANEXO 3 - Formulário de Controle de Uso do Misoprostol 

 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE MISOPROSTOL 

 

Nome:_________________________________________________ Prontuário:___________ 

Idade:____________ Enf.:_________________________________ Leito: ________________ 

Indicação: ___________________________________________________________________ 

Quantidade: _______________________ Apresentação: _________________mcg 

 

Evolução:_________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Assinatura:________________________________ 

Carimbo:__________________________________ 

Data:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Farmácia: Recebido em : __/__/__ 

Assinatura: ___________________ 

 

 

 

 

  

Diagnóstico (escolher uma das opções 

abaixo): 

 

(    ) 1- Indução de parto; 

(    ) 2- Aborto legal (1º trimestre gestacional); 

(    ) 3- Aborto legal ( 13- 17 semana 

gestacional); 

(    ) 4- Aborto legal (18 – 26 semana 

gestacional); 

(    ) 5- Óbito fetal( 1º Trimestre gestacional); 

(    ) 6- Óbito fetal (13-17 semana gestacional); 

(    ) 7- Óbito fetal ( 18 – 26 semana 

gestacional); 

(    ) 8- Óbito fetal ( 3º trimestre gestacional); 

(    ) 9- Aborto Cirúrgico ( antes de AMIU ou 

curetagem); 

(    ) 10- Hemorragia pós-parto; 

 



54 
 

ANEXO 4 – Formulário de Coleta de Dados do Misoprostol 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS DO MISOPROSTOL  

          

Legenda: 

A = Indicação terapêutica do medicamento apropriada segundo Protocolo preconizado pelo MS 

I = Indicação terapêutica inapropriada do medicamento segundo Protocolo preconizado pelo MS 

  

Data Paciente Leito Prontuário Dose Horários 
da Adm 

Indicação 
de Uso 

Quantidade de 
comprimidos 
dispensados     

(24 h) 

A / I 
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ANEXO 5 – Formulário de Coleta de Dados do Prontuário  

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS DO PRONTUÁRIO  

 

 

Legenda: 

P = Primípara (mulher que não teve parto anterior) 

M = Multípara (mulher com qualquer número de partos anteriores) 

 

 

Paciente Leito Prontuário Idade 
Materna 

Idade 
Gestacional 

Número de 
Gestações 

Número 
de Partos 

Tipo 
de 

Parto 
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ANEXO 6- Parecer CEP 
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