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RESUMO 

 

 

O misoprostol é um medicamento amplamente utilizado na prática obstétrica durante o 

processo de parturição, promovendo a contratilidade uterina. Dentre as prostaglandinas 

disponíveis comercialmente, naturais ou sintéticas, apresenta-se como uma ótima alternativa. 

No Brasil, os estudos de utilização de misoprostol em hospitais são praticamente inexistentes. 

O objetivo do estudo foi apresentar o perfil de utilização do medicamento misoprostol em  

178 gestantes internadas em um hospital maternidade no município do Rio de Janeiro.     

Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, o qual analisou os dados extraídos dos 

formulários de controle de uso do misoprostol e dos prontuários médicos das pacientes 

submetidas ao tratamento com o medicamento durante o período de janeiro a abril de 2015. 

Houve um predomínio na utilização do misoprostol de 25mcg para a indução do parto com 

feto vivo (94,03%), sendo a ruptura prematura das membranas ovulares a principal condição 

clínica para a indução (31,34%). Em relação ao misoprostol de 200mcg, houve a prevalência 

na utilização para o tratamento da hemorragia pós-parto (52,27%), sendo a hipotonia uterina 

encontrada em 27,27% da amostra. De acordo com o protocolo preconizado pelo Ministério 

da Saúde, a apresentação de 25mcg encontrava-se apropriada em 87,31% da amostra, 

enquanto que 68,18% da amostra foi classificada como inapropriada para a apresentação de 

200mcg. O consumo total de misoprostol em 04 meses foi 1,59 DDD/100leitos/dia.            

Nas gestantes submetidas ao tratamento com o misoprostol 25mcg, as adultas jovens 

representaram a maior parcela com 65,67% e a idade média encontrada foi 25 anos.                

A gestação a termo e o parto vaginal foram predominantes nos 03 grupos do estudo 

(adolescentes, adultas jovens e adultas). O grupo de adolescentes e de adultas jovens 

primíparas e com apenas uma gestação anterior apresentavam-se como a maior parcela.        

No grupo das mulheres adultas, a maior frequência era de multíparas com 03 ou mais 

gestações anteriores. O perfil encontrado nas gestantes submetidas ao tratamento com o 

misoprostol 200mcg foi adultas jovens representando 68,19% do estudo e a idade média de  

26 anos. A gestação pré-termo e as gestantes primíparas foram predominantes nos 03 grupos 

estudados. Em relação ao número de gestações anteriores, a maioria das adolescentes 

encontrava-se no grupo com apenas uma gestação anterior enquanto que os outros grupos 

tiveram três ou mais gestações anteriores. Quanto ao tipo de parto, somente as adultas jovens 

realizaram o parto cesárea enquanto que as adolescentes e mulheres adultas não realizaram 

nenhum tipo de parto. O estudo das características do consumo e da prescrição do misoprostol 

pode fornecer subsídios para o delineamento de ações que visem à racionalização de seu uso. 

 

Palavras-chave: Misoprostol. Obstetrícia. Farmacoepidemiologia. Estudos Epidemiológicos. 

Prostaglandinas. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The misoprostol is a medication widely used in the obstetric practice during the process of 

parity, promoting the uterine contractions. Among all the prostaglandins available 

commercially, naturals or synthetics, presented like a great alternative. In Brazil, the 

utilization studies of misoprostol at hospitals are practically nonexistent. The objective this 

study was present the utilization profile of the medication misoprostol in the 178 pregnant 

women hospitalized in the motherhood at the municipality of Rio de Janeiro. It’s a descriptive 

and retrospective study, which analyzed the data extracted from forms of the use control of 

misoprostol and the medical records of patients submitted by treatment with the medication 

during the period January to April 2015. There was a predominance in the utilization of 

misoprostol 25mcg for the induction of labour with live fetus (94,03%), being premature 

rupture of membranes the main clinical conditions for the induction (31,34%). In relation to 

misoprostol 200mcg, there was a prevalence in the utilization to the treatment of postpartum 

haemorrhage (52,27%), being the uterine hypotonic was responsible for 27,27% of the 

sample. According to the protocol proposed by the Ministry of Health, the presentation of 

25mcg was appropriate 87,31% in the sample, while 68,18% was categorized as inappropriate 

for the presentation of 200mcg. The total consumption of the misoprostol in 04 months was 

1,59 DDD/100beds/day. In the pregnant women exposed the treatment with the misoprostol 

25mcg, the young adults represented the larger proportion with 65,67% and the  average age 

found was 25 years. The gestation term and the vaginal delivery were predominant in the      

03 groups of study (teenagers, young adults and adults). The group of teenagers and young 

adults primiparae and with only a previous pregnancy were presented as the larger sample. In 

the group of young adults, the larger frequence was multiparae with 03 or more previous 

pregnancies. The profile found in the pregnant women exposed the treatment with misoprostol 

200mcg was young adults representing 68,19% of the study and the average age was 26 years.  

The gestation pre-term and the pregnant women primiparae were predominant in the             

03 groups studied. In relation to number of the previous pregnancies, the majority of 

teenagers presented in the group with only a previous pregnancy while the others groups had 

03 or more previous pregnancies. According to type of delivery, only young adults realized 

cesarean delivery while the group of teenagers and adults did not realize any delivery.        

The study of the characteristics the consumption and prescription of the misoprostol can 

provide subsidies to design actions that aim the rationalization its use. 

 

Key words: Misoprostol. Obstetrics. Pharmacoepidemiology. Epidemiologic Studies. 

Prostaglandins.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define medicamento como “toda substância 

contida em um produto farmacêutico, utilizada para modificar ou investigar sistemas 

fisiológicos ou estados patológicos, em benefício da pessoa em que se administra”         

(OMS, 1987). 

No século XX, os medicamentos tornaram-se uma importante ferramenta terapêutica 

utilizada pelos profissionais da saúde para combater as enfermidades, contribuindo assim para 

a melhoria da qualidade e aumento da perspectiva de vida da população (ARRAIS, 2004).  

O Brasil e outros países em desenvolvimento, a partir da década de 1970, 

desenvolveram políticas governamentais como uma tentativa de garantir o acesso e a 

disponibilidade aos medicamentos mais importantes pela população com menor poder 

aquisitivo. Sendo assim, os medicamentos essenciais são aqueles considerados indispensáveis 

para satisfazer as necessidades de saúde prioritárias da população (CROZARA, 2001;    

WHO, 2004).  

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) têm 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).  

A OMS propõe que, para o 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). 

Segundo Chaves (1999), os Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM) 

constituem uma estratégia de racionalização do uso de fármacos. Esses estudos são realizados 

em países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento buscando sempre os mesmos 

objetivos: obter informações adequadas para selecionar os medicamentos necessários no 

tratamento das doenças prevalentes, evitar o desperdício de recursos e tanto a prescrição 

médica como o uso pelos pacientes estejam de acordo com os padrões desejados. 
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A incorporação dos métodos epidemiológicos no estudo dos efeitos tanto benéficos 

quanto adversos e na utilização dos medicamentos pela população está sendo definida como 

uma nova disciplina, denominada Farmacoepidemiologia (LEE E BERGMAN, 2000). 

A Farmacoepidemiologia é um campo de estudo com a presença de diversos 

elementos da farmacologia, terapêutica, epidemiologia e estatística. Conceitua-se como a 

aplicação de raciocínio e métodos epidemiológicos ao estudo dos efeitos, tanto benéficos 

quanto adversos e, do uso de medicamentos na população, ou seja, é o estudo de 

medicamentos como determinantes da saúde e da doença na população em geral      

(CASTRO, 2000). 

O misoprostol é um medicamento amplamente utilizado em Ginecologia e Obstetrícia, 

pois acredita-se que o uso apropriado na gravidez é capaz de trazer um grande benefício para 

as gestantes, devido ao alto índice de morbimortalidade materna ainda ser uma grande 

preocupação nos países em desenvolvimento. No Brasil, as duas principais causas específicas 

de mortalidade materna são a hipertensão arterial e a hemorragia pós-parto, seguida pela 

infecção puerperal e complicações relacionadas ao aborto (BRASIL, 2012a).  

O grande problema com o uso inapropriado do misoprostol é que este medicamento 

pode ocasionar hiperestimulação e ruptura uterina, colocando em risco a vida da mãe e do feto 

(FLETCHER E HUTCHINSON, 2001; HOFMEYR E GULMEZOGLU, 2003;       

WAGNER, 2004). 

A proposta para este projeto surgiu acerca da utilização de diferentes esquemas 

posológicos e indicações clínicas do medicamento misoprostol no Hospital Maternidade 

Carmela Dutra, mesmo após a publicação do Protocolo para a Utilização do Misoprostol, no     

ano de 2012, pelo Ministério da Saúde. Este protocolo apresenta divergências importantes 

com os protocolos internacionais aceitos na área da Ginecologia e Obstetrícia.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS  

 

 Os medicamentos têm-se convertido em elementos de primeira escolha para aliviar o 

sofrimento humano. Portanto, tem como finalidade produzir curas, prolongar a vida e retardar 

o surgimento de complicações associadas a doenças, facilitando o convívio entre o indivíduo 

e a sua enfermidade (PEPE E CASTRO, 2000).   

Durante a década de 40, a expectativa de vida do homem era menor que 40 anos.  

Após 1940, houve a introdução maciça de novos fármacos, que trouxeram à população 

possibilidade de cura para enfermidades consideradas até então fatais. Resultando assim, na 

década de 90, no aumento da expectativa de vida, a qual ultrapassou os 65 anos de idade 

(WHO, 1997; MELO, RIBEIRO E STORPIRTIS, 2006).  

A estratégia da OMS para a área de medicamentos é que “em todas as partes, as 

pessoas tenham acesso aos medicamentos essenciais que necessitam, que os medicamentos 

sejam seguros, efetivos e de boa qualidade e que os medicamentos sejam prescritos e 

utilizados racionalmente” (WHO, 2004).  

O URM é o processo que compreende a prescrição apropriada, a disponibilidade 

oportuna e a preços acessíveis, a dispensação em condições adequadas e o consumo nas doses 

indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo determinado de medicamentos 

eficazes, seguros e de qualidade (BRASIL, 2001). 

Sendo assim, o Brasil adotou como um instrumento facilitador do URM, a Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Esta ferramenta tem como objetivo 

abranger um elenco de medicamentos necessários ao tratamento e controle das enfermidades 

prioritárias em Saúde Pública, servindo de modelo às listas em níveis estadual e municipal de 

atenção à saúde (BRASIL, 1998a).    

Através da RENAME, é possível realizar a padronização dos medicamentos utilizados 

na Saúde Pública, diminuindo assim os custos necessários para a realização da compra destes 

medicamentos (CROZARA, 2001).  

Contribuindo para a redução dos gastos com a saúde através do uso racional de 

medicamentos e, pela redução dos agravos iatrogênicos, a Farmacoepidemiologia constitui 

uma área de grande importância social (COELHO E ARRAIS, 1999). 
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2.2 FARMACOEPIDEMIOLOGIA 

 

Segundo Strom (1994), a "Farmacoepidemiologia é o estudo do uso e os efeitos das 

drogas em um largo número de pessoas. Pode ser útil na provisão de informações sobre os 

efeitos benéficos e perigosos de qualquer droga, permitindo assim, melhor compreensão da 

relação risco-benefício para o uso de qualquer droga em qualquer paciente".  

Estudos demonstram que abordar de maneira epidemiológica o uso de medicamentos 

julga-se necessário pois esse consumo não resulta apenas de um diagnóstico correto, avaliado 

sob a ótica da clínica, mas também de padrões socioculturais do indivíduo, de um grupo 

social ou da sociedade como um todo. Portanto, a análise epidemiológica busca demonstrar a 

construção dos padrões de condutas individuais e coletivas do consumo dos medicamentos 

(GOMES E REIS, 2001). 

Um acontecimento relevante para o desenvolvimento da Farmacoepidemiologia no 

Brasil foi à criação da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos (SOBRAVIME) 

na década de 1990. É uma sociedade civil, sem fins lucrativos e com interesse em estudos e 

investigações científicas sobre a vigilância de insumos farmacêuticos e medicamentos 

(SOBRAVIME, 1991). 

Simultaneamente, surge o Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos 

(GPUIM), representando um importante elemento para o desenvolvimento da 

Farmacoepidemiologia no Brasil, visando atividades de pesquisa e extensão voltadas para o 

URM (GPUIM, 1996).  

Na década de 1990, foram implantados no Brasil vários Centros de Informação de 

Medicamentos (CIM) com o objetivo de documentar a utilização dos medicamentos pela 

população e pelos profissionais, como também, a ocorrência de possíveis reações adversas 

oriundas do uso dos medicamentos. A participação de profissionais com conhecimentos 

complementares como médicos, epidemiologistas, estatísticos, entre outros necessários aos 

CIM, despertou o interesse de grupos para a realização de estudos farmacoepidemiológicos no 

país (CASTRO et al., 1997).  

De acordo com Laporte e Tognoni (1989), a Farmacoepidemiologia divide-se em dois 

grandes campos de atuação: a Farmacovigilância e os Estudos de Utilização de 

Medicamentos.  
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2.2.1 FARMACOVIGILÂNCIA 

 

A OMS define a Farmacovigilância como sendo a “ciência relativa à detecção, 

avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas 

relacionados a medicamentos” (WHO, 2002). 

De acordo com Laporte e Tognoni (1989), a Farmacovigilância é um conjunto de 

métodos e técnicas que têm como finalidade primordial a identificação bem como a 

avaliação dos efeitos do uso, sejam eles agudo ou crônico, objetivando o tratamento 

farmacológico em um determinado conjunto da população ou em subgrupos de pacientes 

expostos a tratamentos específicos.  

Sabe-se que todos os fármacos têm o potencial de gerar reações adversas nos seres 

humanos, muito embora determinadas reações sejam detectadas ainda no desenvolvimento 

de estudos pré-clínicos. Além disso, deve-se ressaltar que outros efeitos somente    

tornam-se evidentes quando o fármaco é administrado a um grande número de pacientes 

durante um período prolongado de tempo, razão pela qual a detecção precoce e avaliação 

de reações adversas a medicamentos são cada vez mais relevantes (GÓMEZ-OLIVÁN, 

TÉLLEZ E LÓPEZ, 2005). 

A reação adversa ao medicamento (RAM) é qualquer efeito prejudicial ou 

indesejado apresentado após a administração das doses normalmente utilizadas em seres 

humanos para a profilaxia, o diagnóstico e o tratamento de uma enfermidade            

(WHO, 1972).  

As reações decorrentes da utilização de medicamentos podem ter como 

consequência a hospitalização, a incapacidade permanente e até mesmo a morte. A 

morbidade e mortalidade associada aos medicamentos são comuns e consomem elevados 

recursos financeiros. Em alguns países, a RAM encontra-se entre as 10 maiores causas de 

mortalidade (BARBOZA et al., 2007).  

Nishiyama e colaboradores (2002) ressaltam que a incidência de reações adversas 

em pacientes hospitalizados anualmente incide em uma faixa de 1,7 a 2,7 milhões de 

RAM, resultando em cerca de 76.000 a 137.000 mortes por RAM somente em hospitais 

nos Estados Unidos.  

Estudo de meta-análise realizado nos Estados Unidos (1998) verificou que a 

incidência de pacientes internados em hospitais por apresentar alguma reação adversa 

séria foi de aproximadamente 2,1%, sendo que desse universo, 0,19% apresentavam 

reação adversa resultando em óbito. Enquanto que 4,7% dos pacientes que apresentaram 
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reação adversa séria durante o período de internação somente 0,13% resultaram em óbito 

(LAZAROU, POMERANZ E COREY, 1998). 

Os serviços de Farmacovigilância, dentre outras atividades inerentes ao processo, 

recebem notificações de efeitos adversos a medicamentos, relatadas pelos inúmeros e 

diferentes usuários dos referidos produtos e, têm como função, analisar essas notificações 

e desenvolver ações com a finalidade de prevenir, extinguir ou pelo menos minimizar os 

riscos de gerar potenciais riscos à saúde dos pacientes e dos demais profissionais  

(CAPUCHO, 2008).  

Dessa forma, a detecção precoce bem como o diagnóstico dos efeitos adversos aos 

referidos medicamentos tornam a Farmacovigilância um relevante instrumento para a 

Saúde Pública na atualidade. 

 

2.2.2 ESTUDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

 

Os EUM são definidos como sendo aqueles referentes à comercialização, distribuição, 

prescrição e uso de medicamentos em uma sociedade, com ênfase especial sobre as 

consequências médicas, sociais e econômicas resultantes (WHO, 1977).  

Estes estudos tornaram-se uma importante estratégia de racionalização do uso de 

medicamentos (PEPE, 1994), sendo utilizados para a “avaliação da qualidade do serviço 

prestado, a comparação dos padrões de prescrição médica e a redução dos custos de 

hospitalização” (FOSARELLI, WILSON E DEANGELIS, 1987; JONES et al., 1991). 

O surgimento dos EUM ocorreu nas décadas de 60 e 70, com particularidades 

metodológicas distintas. A primeira escola, representada pelos países nórdicos, onde foram 

realizados os primeiros EUM, apresenta uma abordagem nos estudos quantitativos de larga 

escala (regional, nacional ou internacional). São responsáveis pela avaliação do consumo em 

um determinado local, o desenvolvimento das tendências de consumo, programas de 

intervenção, monitoramento de categorias específicas de medicamentos e, podem ser úteis, 

desde o planejamento até a distribuição dos fármacos (CASTRO, 2000; LEE E     

BERGMAN, 2000). 

A segunda escola metodológica é representada pelos Estados Unidos com um conceito 

de abordagem a prescrição, dispensação e a administração de medicamentos sob a forma de 

estudos qualitativos. Avaliam a adequação do uso do medicamento relacionando os dados da 

prescrição às razões pela qual o fármaco foi prescrito com o objetivo de avaliar a qualidade do 
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serviço. Geralmente são realizados no âmbito institucional ou regional (CASTRO, 2000;  

LEE E BERGMAN, 2000). 

Os EUM têm como principais estratégias e métodos a oferta de medicamentos, os 

estudos quantitativos de consumo, os estudos qualitativos de consumo, os estudos de hábitos 

de prescrição, os estudos de cumprimento da prescrição e a vigilância orientada para 

problemas (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Estratégias e métodos no campo da utilização de medicamentos 

Utilização de 

medicamentos 
Fontes Principal informação obtida 

Oferta de medicamentos 

Registros nacionais. 

Catálogos nacionais oficiais. 

Catálogos elaborados pela indústria 

farmacêutica. 

 

Qualidade da oferta. 

Qualidade da informação oferecida. 

Estudos quantitativos de 

consumo 

Cifras de vendas de empresas privadas 

especializadas. 

Cifras de aquisições realizadas por 

monopólios de distribuição ou de 

consumo elaboradas por organismos 

oficiais. 

Amostras de prescrições hospitalares ou 

extra-hospitalares. 

 

Tendências comparadas de consumo 

de produtos. 

Motivações para a prescrição. 

Comparação de uso entre regiões ou 

entre períodos. 

Estudos sobre a qualidade 

do consumo 

Amostras dos medicamentos mais 

vendidos, mais receitados ou adquiridos 

sem receita com maior frequência. 

Qualidade dos medicamentos mais 

utilizados e sua evolução. 

Caracterização da utilidade potencial 

dos medicamentos no sistema 

sanitário. 

Estudos de hábito de 

prescrição médica 

Amostras de prescrições na comunidade 

e nos hospitais. 

Histórias clínicas e prontuários. 

Prevalência da prescrição médica. 

Relação entre indicação e prescrição. 

Estudos de cumprimento 

da prescrição 

Técnicas indiretas (curso clínico, 

detecção de marcadores fisiológicos, 

entrevistas estruturadas, monitorização 

da medicação) e técnicas diretas 

(determinação de um fármaco, 

metabólito ou marcador em líquidos 

orgânicos).  

Prescrição comparada com o uso real.  

Fatores corretivos e de confusão no 

estabelecimento de relações 

benefício-risco. 

Grau de informação do paciente sobre 

a doença e os efeitos da medicação 

(indicador da relação 

médico/paciente). 

Vigilância orientada para 

problemas 

Histórias clínicas. 

Pacientes-problema. 

Tratamentos-problema. 

Descrição detalhada de critérios de 

utilização de fármacos e de técnicas e 

protocolos terapêuticos.  

Fonte: Laporte e Tognoni, 1989. 

 

Os primeiros EUM foram introduzidos nos países europeus durante década de 1960.  

A Escócia foi pioneira na área, realizando um estudo sobre o uso da talidomida envolvendo 

1.000 crianças com focomelia (SPEIRS, 1962).  
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Somente entre os anos de 1966-1967, foi realizado o primeiro estudo internacional 

sobre consumo de medicamentos, evidenciando uma grande variação no padrão de uso em 

seis países europeus (ENGEL E SIDERIUS, 1968).  

Entretanto, foi a partir de 1971, com um estudo realizado sobre o consumo de      

vitamina B12 no Reino Unido e na Dinamarca, que esses estudos impulsionaram o 

desenvolvimento de metodologias para classificar, qualificar e quantificar o consumo de 

medicamentos (COCHRANE E MOORE, 1971; SIMÕES, 2000). 

No Brasil, durante a década de 80, foi possível observar a publicação de alguns 

estudos relacionados ao tema, mas em muitos desses estudos não havia uma descrição 

detalhada do processo de amostragem aplicado nas populações estudadas. Somente a partir da 

década de 90, foi evidenciado um crescimento na realização de EUM voltados para o 

consumo de medicamentos, coincidindo com o surgimento dos primeiros CIMs em diferentes 

áreas do país (CASTRO, 2000). 

Com a evolução dos EUM, foi identificada a necessidade da criação de medidas para 

permitir a uniformidade de expressão, a troca de informações, como também, um sistema de 

classificação dos medicamentos unificado. O Anatomical Therapeutic Chemical 

Classification (ATC) consiste em um sistema dividido em cinco níveis classificatórios que 

descrevem: o local de ação, o subgrupo terapêutico, o subgrupo farmacológico, o subgrupo 

químico e, por último, o nome genérico do medicamento (CASTRO, 2000).  

O outro instrumento criado é a Dose Diária Definida (DDD) voltado para a 

quantificação do consumo de medicamentos. É uma unidade técnica internacional de medida 

do consumo de medicamentos, recomendada pela OMS, que foi criada na tentativa de superar 

as dificuldades derivadas dos estudos que utilizam a quantificação do consumo em valor 

econômico e em unidades vendidas (PONTES JUNIOR, 2007). 

Utilizar a DDD como uma unidade de medida possibilita compilar estudos 

comparativos estatísticos de medicamentos em qualquer momento e entre regiões e países, 

independente das mudanças de preços e moeda corrente, bem como diferenças em 

classificação de medicamentos. A DDD não é uma dose recomendada, consiste simplesmente 

em uma unidade técnica de medida para realizar comparação (CAMARGO, ZANINI E             

CIOLA-SANCHES, 1991).  

Em 1980, foi desenvolvida para estudos comparativos em Unidades Hospitalares, a 

DDD/100 leitos-dia. O termo leito-dia referente à “unidade de medida que representa a 

disponibilidade de leito hospitalar em um dia” (REMÉDIOS, 1999).  
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A DDD contendo os critérios recomendados pela OMS para a realização de estudos 

com medicamentos em hospitais obedece a seguinte fórmula: 

 

 

 

    

 

 

Alguns conceitos alternativos de padrões de dose têm surgido, porém a DDD é uma 

unidade padrão globalmente aceita, é uma ferramenta para EUM e também é a única unidade 

de dose padrão que está presente em todos os estudos farmacoepidemiológicos          

(MERLO, WESSLING E MELANDER, 1996).  

Este instrumento constitui uma importante ferramenta para a Farmácia Hospitalar, 

sendo um indicador da utilização de medicamentos e auxiliando na determinação do consumo 

real por unidades de internação, permitindo assim, estabelecer o perfil de utilização de cada 

medicamento (CAVALLINI E BISSON, 2002).   

 

2.3 PROSTAGLANDINAS 

 

Segundo Silva (2010), as prostaglandinas são oriundas do ácido araquidônico, um 

ácido graxo essencial, encontrado nos fosfolipídios das membranas das células. É liberado 

pela ação das fosfolipases e metabolizado através de duas vias enzimáticas distintas: a via da 

lipoxigenases (síntese leucotrienos, lipoxinas e outros compostos) e a via das ciclooxigenases 

(biossíntese das prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos).  

Possuem uma diversidade de receptores específicos e de mecanismos reguladores da 

fisiologia humana, tendo como áreas de atuação: inflamação, ovulação, parturição, 

coagulação, metabolismo ósseo, cicatrização, função renal, tônus muscular e resposta imune 

(KUMMER E COELHO, 2002).  

Karim e colaboradores (1968) relatam que a primeira prostaglandina utilizada 

clinicamente para fins ginecológicos e obstétricos foi a prostaglandina F2α (PGF2α), porém o 

seu uso foi abandonado devido aos efeitos adversos, sobretudo, náuseas, vômitos e diarreia.  

Durante a década de 70, foram realizados vários estudos utilizando a prostaglandina E2 

(PGE2) por diferentes vias de administração e doses, a fim de demonstrar a sua efetividade na 

indução da atividade uterina (THEIRY, 1983).  

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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Desde então, a PGE2 foi eleita como droga de escolha nos países desenvolvidos para a 

preparação do colo e indução do trabalho de parto nos casos de colo imaturo. O risco de 

hiperestimulação uterina e, consequentemente, a possível hipoxia intrauterina, a necessidade 

de refrigeração adequada por se tratar de um fármaco termossensível, a alta incidência de 

efeitos adversos e, principalmente, o custo elevado, levaram à busca de uma alternativa mais 

segura e acessível (EGARTHER, HUSSLEIN E RAYBURNE, 1990). 

Em 1992, o dinoprostone foi aprovado pela Food Drug Administration (FDA) nos 

Estados Unidos com o objetivo de conseguir a maturação do colo. Além de seu custo elevado, 

tinha um tempo de meia vida curto, era necessário armazená-lo a temperaturas entre 2 a 8°C e 

introduzi-lo em forma de gel dentro do canal do colo em intervalos regulares                

(WING, ORTIZ-OMPHORY E PAUL, 1997). 

Para reduzir os inconvenientes das aplicações repetidas de PGE2 no canal do colo, foi 

desenvolvido um anel de silicone para uso intravaginal, que contém 10mg de dinoprostone e 

libera 0,3mg/hora do medicamento por um período de 12 horas, quando inserido no fundo do 

saco vaginal posterior (WITTER, ROCCO E JOHNSON, 1992). Entretanto, o elevado custo, 

a instabilidade térmica e a eventual necessidade de utilização da ocitocina após a maturação 

do colo são fatores limitantes para esta prostaglandina (KEIRSE, 1993; BUSER, MORA E 

ARIAS, 1997). 

Em meados da década de 80, um metil-análogo sintético de prostaglandina E1 (PGE1) 

denominado misoprostol passou a ser utilizado também em Ginecologia e Obstetrícia, após 

ser introduzido no mercado para o tratamento da dispepsia. O custo é aproximadamente     

100 vezes menor, possui um tempo de meia-vida prolongado e fácil administração. Com todas 

estas vantagens, foi eleito o fármaco de escolha para os casos de aborto, preparação do colo e 

indução do trabalho de parto (HOFMEYR E GULMEZOGLU, 2003). 

 

2.3.1 MISOPROSTOL 

 

O misoprostol produz uma inibição dose-dependente da secreção do ácido gástrico e 

da pepsina, aumentando assim, a resistência da mucosa à lesão. Trata-se de um agente eficaz 

na profilaxia e tratamento da úlcera péptica. Foram identificadas outras ações do misoprostol, 

como por exemplo, a indução do trabalho de parto e o amadurecimento do colo uterino 

(AQUINO E CECATTI, 2003; MORAES FILHO, CECATTI E FEITOSA, 2005). 

Este fármaco foi lançado no Brasil em 1984 para o tratamento e prevenção de úlceras 

gástricas e duodenais. Em função do seu uso indiscriminado como abortivo no Brasil, 



23 
 

evidenciado por estudos realizados pelo GPUIM, a sua comercialização foi restrita e suspensa 

no país durante alguns períodos (BRASIL, 2001; COELHO, 1991; FONSECA et al., 1991).      

Corrêa e Mastrella (2012) relatam que o Ministério da Saúde (MS) alterou a 

regulamentação e a comercialização do medicamento em julho de 1991, a fim de restringir o 

uso para a indução do aborto. Sendo assim, para realizar a compra do Cytotec
®

 (misoprostol), 

era necessário a retenção da cópia da prescrição médica para controle oficial. Em 1998, o MS 

decidiu suspender a produção e a venda do misoprostol devido ao descumprimento das 

determinações do Centro de Vigilância Sanitária.  

Entanto, em 1999, o misoprostol voltou a ser comercializado com uso restrito aos 

estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados e credenciados junto à Autoridade 

Sanitária competente, conforme publicação da Portaria nº 344 de maio de 1998         

(BRASIL, 1998b).  

Nos Estados Unidos, somente em 2003, a FDA liberou o uso do misoprostol na 

gravidez (ACOG, 2003).  

Segundo Arilha (2012), o misoprostol foi reconhecido como um importante 

medicamento para a prática obstétrica mundial e foi incluído na lista de medicamentos 

essenciais pela OMS em 2010. Tal decisão também foi adotada pelo Brasil e o medicamento 

foi inserido na RENAME no mesmo ano (BRASIL, 2010). 

 

2.3.1.1 Farmacocinética 

 

O misoprostol é um análogo sintético da PGE1 e sua denominação química é         

metil-11α, 16-dihidroxi-16-metil-9-oxoprost-13-em-1-oato (Figura 1). As prostaglandinas são 

oriundas de ácidos graxos monocarboxílicos insaturados de 20 carbonos, os quais são 

formados por duas cadeias e um anel de cinco carbonos. São diferenciadas somente por 

pequenas mudanças nas suas cadeias carbonadas e, as designações PGE1 e PGE2, provêm da 

presença de ligações duplas na cadeia lateral alifática (BYGDEMAN, 2003;                    

RANG et al., 2007). 
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    Figura 1 - Estrutura química da molécula do misoprostol (FAÚNDES et al., 2007) 

 

Segundo MS (2012), o estudo da farmacocinética do medicamento demonstra muitas 

variações quanto à via de administração no que se refere à sua absorção e eliminação. 

O misoprostol administrado por via oral é rapidamente absorvido e completamente 

metabolizado, resultando em um metabólito ativo denominado ácido misoprostólico. É 

administrado de 3-4 vezes ao dia e, a presença de alimentos, reduz a absorção e a 

concentração plasmática, o que pode acarretar na diminuição dos efeitos adversos.               

Atinge o pico plasmático em 60-90 minutos, liga- se altamente às proteínas plasmáticas  

(cerca de 85%), possui meia-vida de eliminação de 1,5 horas e, é excretado, aproximadamente 

80% pela urina e 15% pelas fezes (KATSUNG, 2005; FUCHS E WANNMACHER, 2010). 

A biodisponibilidade por via vaginal é três vezes maior do que por via oral,    

elevando-se gradualmente e atingindo o pico máximo entre os 60 e 120 minutos e, declinando 

lentamente, chegando até 61% do nível máximo aos 240 minutos depois da administração 

(ZIEMAN et al., 1997).  

Na administração por via vaginal é observado um mecanismo de ação adicional 

mediante a liberação de óxido nítrico. Esse efeito secundário é descrito somente em casos de 

mulheres grávidas, pois o óxido nítrico contribui para a vasodilatação sistêmica materna, 

regula o fluxo sanguíneo uterino e feto-placentário e está envolvido no período de repouso 

uterino prévio à parturição (VAISANEN-TOMMISKA et al., 2003). 

A via sublingual para a administração do misoprostol está sendo bastante estudada, 

com o intuito de diminuir o número de exames vaginais e promover maior conforto para as 

pacientes (MUZONZINI E HOFMEYR, 2004; SOUZA, AMORIM E FEITOSA, 2008).  

O pico de concentração é alcançado 30 minutos após a administração oral e sublingual 

do misoprostol, enquanto que na via vaginal este pico ocorre, em média, com 75 minutos. 

Observa-se também que o pico de concentração médio por via sublingual é maior que nas vias 

oral e vaginal (Gráfico 1), o que se deve à rápida absorção pela mucosa sublingual, evitando a 

primeira passagem hepática (TANG, GEMZELL-DANIELSSON E HO, 2007).  
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Gráfico 1 - Farmacocinética das vias de administração do misoprostol (TANG et al., 2002) 

 

Durante a administração do misoprostol por via retal, o pico máximo de concentração 

ocorre ao redor dos 40 minutos e, declina lentamente, chegando ao pico mínimo com o dobro 

da concentração plasmática por via oral aos 240 minutos. Esta via de administração possui 

uma baixa aceitabilidade, sendo necessário realizar estudos mais elaborados para verificar a 

preferência das mulheres pelas distintas vias de administração deste medicamento (KHAN E 

EL-RAFAEY, 2003).  

Estudo realizado por Muzonzini e Hofmeyr (2004) verificou que a administração de 

misoprostol pela via bucal (entre a gengiva e a bochecha) demonstra uma área de curva 

menor do que quando é administrado pela via sublingual e sendo mais prolongada do que 

quando administrado pela via oral.  

No Brasil, o misoprostol é fabricado pelo laboratório Hebron com o nome comercial 

Prostokos
®
. Possui apenas a apresentação comprimido vaginal (administração exclusiva pela 

via vaginal) com as seguintes doses: 25mcg, 100mcg e 200mcg.  

 

2.3.1.2 Farmacodinâmica 

 

O misoprostol atua diretamente na célula parietal inibindo a secreção de ácido 

gástrico, aumentando o fluxo sanguíneo da mucosa e estimulando a secreção de muco e de 

bicarbonato (RANG et al., 2007).  

Atua na redução da produção de adenosinamonofosfato cíclico (cAMP),  quando o 

medicamento se liga a um receptor de prostaglandina nas células parietais, sendo responsável 

pela inibição moderada da secreção ácida. Também é possível observar diversas outras ações 

como: estimulação da secreção de eletrólitos e líquidos intestinais, da motilidade intestinal e 

das contrações uterinas (KATZUNG, 2005). 
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As prostaglandinas atuam no processo de parturição exercendo um efeito relaxante 

direto sobre o músculo liso da cérvice, alterando a estrutura do colágeno, facilitando a 

dilatação, permitindo o acréscimo do cálcio intracelular e promovendo contrações uterinas. 

Todos estes mecanismos permitem a evolução do trabalho de parto com o esvaecimento e a 

dilatação cervical, concomitante ao aumento da atividade uterina, o que garante na maior 

parte dos casos, uma indução bem-sucedida do trabalho de parto (ROUSE, OWEN E 

HAUTH, 2000; MORAES FILHO, CECATTI E FEITOSA, 2005).  

De acordo com Goldyne (1986), as prostaglandinas são sintetizadas no útero 

primariamente pelo endométrio e atuam sobre a musculatura lisa miometrial. 

 

2.3.1.3 Indicações Clínicas 

  

De acordo com o Protocolo para Utilização de Misoprostol (Anexo 1), publicado em 

2012 pelo MS as principais indicações em Ginecologia e Obstetrícia são: 

 

 Indução do trabalho de parto (maturação de colo uterino); 

 Esvaziamento uterino por morte embrionária ou fetal; 

 Indução de aborto legal; 

 Amolecimento cervical antes de aborto cirúrgico; 

 

2.3.1.3.1 Indução do Trabalho de Parto 

 

O termo “indução de trabalho de parto” designa todos os procedimentos utilizados na 

medicina para provocar as contrações uterinas e o parto em uma grávida a partir de 22 

semanas de gestação (ACOG, 2009).  

Cunha (2010) relata que as indicações terapêuticas para a indução são decorrentes do 

maior risco fetal pela permanência no útero, sendo necessário um balanço cuidadoso dos 

riscos, tanto para o recém-nascido como para a mãe. Pode ocorrer devido aos anexos fetais, 

como a ruptura prematura das membranas ovulares (RPMO) ou infecção ovular, 

macrossomia, crescimento intrauterino restrito, às intercorrências clínicas maternas 

(hipertensão, diabetes, nefropatias e pneumopatias) e a idade gestacional prolongada.  

O misoprostol é particularmente útil quando o colo do útero está imaturo, ou seja, com 

score de Bishop menor que 6. A tabela de Bishop revela o grau de maturação cervical, o qual 
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determina a rapidez da resposta e a necessidade ou não de múltiplas doses na indução 

(HOFMEYR E GULMEZOGLU, 2003).  

 

2.3.1.3.2 Esvaziamento Uterino por Morte Embrionária ou Fetal  

 

A OMS considera como óbito fetal aquele ocorrido em qualquer momento da 

gravidez, independentemente de sua localização, incluindo abortos e gestações extrauterinas, 

ovo morto e retido, aborto retido de primeiro ou segundo trimestre e o feto morto no terceiro 

trimestre até o término da gestação (ACOG, 1993). A morte fetal ocorre aproximadamente em 

seis casos de cada 1.000 nascidos vivos, sendo responsável pela metade das mortes perinatais. 

Já a morte fetal com feto retido ocorre em menor frequência, podendo chegar até 1% das 

gravidezes (BELL et al., 2004).  

Santos e colaboradores (1998) relatam as “causas identificadas que ocasionam morte 

fetal intrauterina e feto retido: quadros hipertensivos na gravidez, gestação prolongada, 

diabetes mellitus, sífilis, corioamnionite, enfermidade hemolítica, anemia falciforme, 

desnutrição materna, uso de anticoagulantes orais e antineoplásicos, síndrome de anticorpos 

antifosfolipídicos, hipoplasia uterina, útero bicorno ou septado, miomatose extensa, torção de 

útero grávido, tabagismo, malformações congênitas fetais, anomalias cromossomiais e 

insuficiência placentária”. 

A indução do parto ou aborto está indicada em qualquer uma das causas de morte fetal 

intraútero, quando a expulsão do feto não ocorre espontaneamente e de acordo com a idade 

gestacional no momento do óbito fetal (NEILSON E HAPANGAMA, 2009). 

 

2.3.1.3.3 Indução de Aborto Legal  

 

O aborto é a interrupção da gestação antes do início do período perinatal definido pela 

OMS, a partir das 22 semanas completas (154 dias) de gestação, quando o peso ao nascer é 

normalmente de 500 gramas. Classifica-se o aborto como precoce quando ocorre antes das    

13 semanas de gravidez e, como tardio, quando ocorre entre as 13-22 semanas (WHO, 2003). 

As normas do MS sobre “Atendimento aos Agravos das Mulheres e Adolescentes que 

Sofrem Violência Sexual” (2005) e sobre “Atendimento Humanizado ao Abortamento” 

(2005), descrevem as condições em que é legal praticar o abortamento, quais os documentos 

necessários e quais as técnicas recomendadas. Entre as técnicas recomendadas para a 

interrupção com até 12 semanas da gravidez incluem-se: aspiração intrauterina (manual ou 
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elétrica) e o misoprostol vaginal e, acima de 12 semanas, apenas o misoprostol vaginal 

(BRASIL, 2005a; BRASIL, 2005b).  

 

2.3.1.3.4 Amolecimento Cervical Antes de Aborto Cirúrgico; 

 

O aborto cirúrgico é um método invasivo realizado mediante a utilização de 

anestésicos local ou geral (LEVALLOIS E RIOUX, 1988). Os métodos mais utilizados são a 

dilatação, a curetagem e a dilatação com aspiração a vácuo. Tanto a aspiração manual 

intrauterina (AMIU) como a elétrica são os métodos de eleição recomendados pela OMS  

(WHO, 2003). 

De acordo com Nothnagle e Taylor (2004), a AMIU é um procedimento rápido e 

menos doloroso e, nem sempre, é necessário utilizar a analgesia e a sedação. Outra vantagem 

seria a menor ocorrência de complicações em relação à curetagem.  

Caso a AMIU não esteja disponível ou se não houver profissionais treinados, também 

pode utilizar a curetagem uterina que é realizada com cureta sob o uso de anestesia    

(UNITED NATIONS, 1994). 

A curetagem tem como complicações a perfuração uterina, lesões pós-operatórias 

cervicais, a possibilidade de sinéquias uterinas ou síndrome de Asherman, sobretudo, se for 

necessário repetir o procedimento devido à evacuação insuficiente (CABEZAS et al., 1998).  

Utilizar o misoprostol 03-04 horas antes do procedimento cirúrgico assegura a 

maturação e dilatação do colo, facilitando a manobra cirúrgica, diminuindo o risco de 

laceração do colo e de perfuração uterina (HOFMEYR E GULMEZOGLU, 2003). 

 

2.3.1.4 Efeitos Adversos 

 

O misoprostol tem como principais efeitos adversos diarréia, náuseas, vômitos, 

calafrios, taquissistolia, hiperestimulação uterina, hipertermia e eliminação de mecônio 

(SOUZA, AMORIM E FEITOSA, 2008). 

 Este medicamento está contraindicado durante o primeiro trimestre de gravidez devido 

ao risco de malformações congênitas, sendo a síndrome de Möebius associada ao uso do 

misoprostol. Em revisão sistemática realizada com 10.641 pacientes, foi encontrada 

associação entre a utilização do misoprostol por pacientes no primeiro trimestre da gravidez e 

o aumento na incidência da síndrome de Möebius, defeitos dos membros e anomalias 

congênitas em geral (PIZZOL, KNOP E MENGUE, 2006).  
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2.3.1.5 Contraindicações  

 

As contraindicações para o uso de misoprostol são: alergia às prostaglandinas ou 

antecedente de hipersensibilidade ao medicamento, disfunções hepáticas severas, 

coagulopatias ou tratamento com anticoagulantes, cesárea anterior, cirurgia uterina prévia, 

paciente asmática, uso concomitante com ocitocina e placenta prévia (BRASIL, 2012b). 
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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 

no Hospital Maternidade Carmela Dutra. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o perfil de utilização do misoprostol; 

 Identificar o perfil de utilização do misoprostol comparando-o com os padrões 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

 Estabelecer a Dose Diária Definida do misoprostol na Unidade;  

 Caracterizar as gestantes submetidas ao tratamento com misoprostol; 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

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

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

medicamento.  

  

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

 O presente estudo foi realizado na Unidade de Farmácia de um Hospital Maternidade 

da rede pública de saúde, localizado no município do Rio de Janeiro, por um profissional 

farmacêutico com vínculo na Unidade pelo programa de Residência em Farmácia Hospitalar, 

financiado pelo MS e oferecido pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.  

Trata-se de um hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) da rede municipal, 

especializado de porte médio, com 151 leitos. Este hospital maternidade realiza, em média, 

cerca de 500 partos/ mês. 

A área de atuação concentra-se basicamente na Área Programática 3.2 do município 

do Rio de Janeiro, sendo responsável pelo atendimento dos pacientes que são moradores dos 

seguintes bairros: Abolição, Água Santa, Cachambi, Del Castilho, Encantado. Engenho da 

Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis, Inhaúma, Jacaré, Jacarezinho, Lins 

de Vasconcelos, Maria da Graça, Méier, Piedade, Pilares, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São 

Francisco Xavier, Todos os Santos e Tomás Coelho. 

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.  

 

4.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A amostra para o estudo foi calculada em função do número total de formulários das 

pacientes que foram submetidas ao tratamento com o medicamento misoprostol (25mcg e 

200mcg) durante o período da pesquisa (janeiro a abril de 2015), de forma a garantir a 

representatividade da população em que o estudo foi realizado.  

Foi utilizado o software EPI INFO 7.1.5, onde foi calculada uma amostra aleatória 

para estudos de prevalência. Considerando um universo de 330 formulários de pacientes que 
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utilizaram o misoprostol, precisão desejada de 5%, prevalência estimada de 50% e nível de 

confiança de 95%, a amostra estimada foi de 178 gestantes.  

Dentro deste contexto, com um cenário de 2.000 partos realizados durante o período 

estudado (janeiro de 2015 a abril de 2015), a população de 330 gestantes que utilizaram o 

medicamento misoprostol corresponde a 16,5% dos partos realizados e, a amostra de 178 

pacientes estimada para o estudo, corresponde a 8,9% dos partos realizados no Hospital 

Maternidade Carmela Dutra.  

A amostragem aleatória estratificada foi o tipo de amostragem probabilística utilizada 

neste estudo, pois foi necessário calcular as proporções de cada estrato (subpopulação) 

presente na amostra. Neste caso, para que a amostra seja representativa, ela deve apresentar a 

mesma estratificação do universo de origem.  

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

padronizadas na Unidade (25mcg e 200mcg) e, as proporções, calculadas de acordo com o 

consumo de cada estrato no período de estudo.  

A proporção correspondente ao misoprostol de 25mcg foi de 75,45% enquanto que a 

proporção correspondente ao misoprostol de 200mcg foi de 24,54%. Sendo assim, a amostra 

de 178 gestantes foi subdividida da seguinte maneira: 134 pacientes que utilizaram o 

misoprostol na apresentação de 25mcg e 44 pacientes que utilizaram o misoprostol na 

apresentação de 200mcg.   

O método utilizado para obter a amostra foi o método de sorteio, no qual foram 

sorteados um a um, até que a amostra estivesse completa. Primeiramente, foi elaborada uma 

lista dos elementos da população, numerados de acordo com a quantidade de elementos, para 

então serem sorteados. Todo  número teve a mesma probabilidade de ser sorteado e não houve 

repetição, ou seja, todos os elementos da população tiveram a mesma probabilidade de 

pertencerem à amostra. 

 

4.4 CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 Foram incluídos na amostra os formulários de controle de uso do misoprostol e 

prontuários das gestantes que foram submetidas ao tratamento com o medicamento 

misoprostol durante o período de janeiro de 2015 a abril de 2015. 

Foram excluídos da amostra os formulários de controle de uso do misoprostol e  

prontuários médicos das gestantes com os dados necessários para a realização do estudo 

descritos de maneira ilegível. 



33 
 

4.5 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.  

O primeiro instrumento a ser utilizado para a coleta de dados foi um formulário 

estruturado (Apêndice 1), 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 MS.  

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 (Apêndice 1) foi preenchido a partir 

dos Formulários de Controle de Uso do Misoprostol (Anexo 2) que ficam arquivados na 

Farmácia Central durante o período de cinco anos.  As informações extraídas tiveram como 

finalidade à identificação da paciente e as variáveis necessárias para o estabelecimento das 

características da utilização do misoprostol.  

Posteriormente, foi utilizado um novo 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 (Apêndice 2) 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. 
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4.6 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. 

Sendo assim, foi elaborado um banco de dados para tabulação e interpretação em planilhas do 

programa Microsoft Excel com o procedimento de validação mediante dupla entrada 

(digitação) de dados.  

Estas planilhas foram desenvolvidas 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 permitiu a análise estatística destes resultados. 

Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados, permitindo 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).  

As indicações terapêuticas foram classificadas como Apropriadas e Inapropriadas, de 

acordo com o Protocolo para Utilização de Misoprostol em Obstetrícia preconizado pelo MS. 

A DDD foi estabelecida de acordo com os critérios recomendados pela OMS para 

estudos com medicamentos em hospitais:  

 

                 Consumo em mg em certo período   x 100 

                  DDD em mg x nº de pacientes/dia  

 

 

 

Posteriormente, foi realizada 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 foi 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 foi dividida em três 

períodos: menor que 37 semanas, considerado gestação pré-termo; 37-39 semanas e 6 dias, 

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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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 foi 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 foram divididos em dois grupos: vaginal ou cesárea.  

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 Para a análise estatística dos dados, foram realizadas medidas de tendência central 

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

Adicionalmente, foi utilizado o Teste de Qui-Quadrado (

) para verificar a associação entre 

as variáveis. Os dados foram analisados com o programa estatístico EPI INFO 7.1.5 e, foi 

considerado, o nível de significância p<0,05 em todas as análises. 

 

4.8 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 pelo 

Parecer nº 1.382.687 (Anexo 3). 

Como não houve interação humana em campo de pesquisa, não se julgou necessário o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 5.1 PERFIL DE UTILIZAÇÃO MISOPROSTOL  

 

De acordo com a amostra do estudo, entre janeiro e abril de 2015, a farmácia 

dispensou 258 comprimidos de misoprostol 25mcg para 134 pacientes, internadas no         

Pré-Parto (localizado no Centro Cirúrgico Obstétrico) e na Enfermaria do 4º andar    

(exclusiva para gestantes).  

A quantidade média de comprimidos de misoprostol 25mcg dispensados para cada 

parturiente foi 1,96 comprimidos, o que corresponde a uma dose de 49mcg/paciente.   

A Tabela 1 apresenta o perfil de utilização do misoprostol 25mcg segundo as 

indicações terapêuticas. É possível observar 03 indicações de uso distintas, sendo a indução 

do parto com feto vivo predominante na amostra (94,03%). 

Não foram encontradas, nas bases de dados pesquisadas, estudos e artigos que 

constatem o perfil de utilização de misoprostol de 25mcg, então, desta forma, para as 

discussões foram consideradas as indicações de uso já publicadas. 

 

Tabela 1 - Indicações de uso de misoprostol 25mcg - janeiro a abril de 2015 

Indicação          n       % 

Indução do parto (feto vivo)       126    94,03 

Esvaziamento uterino 3º trimestre (óbito fetal)         6     4,48 

Esvaziamento uterino 2º trimestre (aborto legal ou óbito fetal)         2     1,49 

Total       134     100 

 

A indução do parto nas gestações de alto risco representa uma estratégia importante 

para redução das taxas de cesariana, que aumentaram progressivamente nas duas últimas 

décadas na maioria dos países. No Brasil, essa ascensão fez com que a cesárea fosse 

considerada epidêmica pelas autoridades de saúde, chegando a ficar em torno de 80% na 

maioria dos estabelecimentos hospitalares da rede privada (BRASIL, 2007).   

Têm sido descritas na literatura várias opções utilizadas para desencadear a atividade 

uterina de trabalho de parto com o intuito de preservar o parto realizado pela via vaginal 

(CUNHA, 2010). Porém, no Brasil, as opções farmacológicas ficam restritas ao uso das 

prostaglandinas e da ocitocina (LOPES et al., 2008).  
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A principal vantagem do misoprostol sobre a ocitocina é a sua ação no 

amadurecimento cervical. Hofmeyr e Gulmezoglu (2003) demonstraram que o misoprostol é 

tão eficiente ou mais do que outras prostaglandinas. Em relação à ocitocina, o misoprostol 

administrado por via vaginal está associado a uma maior taxa de sucesso na indução do 

trabalho de parto com colo imaturo (índice de Bishop <6), embora haja a ocorrência de efeitos 

adversos como o aumento da hipercontratilidade uterina. 

A indução do trabalho de parto nos Estados Unidos ocorre em um pouco mais de 15% 

de todas as gravidezes, sendo que este índice está aumentando cada vez mais (KIRBY, 2004). 

Estudo multicêntrico realizado na América Latina, em 120 hospitais, revelou que os 

hospitais públicos possuem uma taxa de 74,2% de indução do trabalho de parto. Cuba foi o 

país da América Latina com a maior parcela de indução de parto (20,1%), o Peru possui a 

menor taxa (5,1%) e o Brasil ocupa a 3ª posição com uma parcela de 12,1%             

(GUERRA et al., 2009).  

O presente estudo indica uma taxa de 6,3% de indução de trabalho de parto utilizando 

o misoprostol. Portanto, o valor encontrado, corresponde à metade da taxa encontrada no 

Brasil (12,9%) segundo estudo realizado na América Latina (GUERRA et al., 2009).  

 As principais indicações médicas considerando a indução do parto são apresentadas na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Indicações médicas para a indução do parto - janeiro a abril de 2015 

Indicação  n % 

RPMO  42 31,34 

Pós-datismo 39 29,10 

Síndromes hipertensivas da gravidez 36 26,87 

Diabetes mellitus gestacional (DMG) 5  3,73 

DHEG + DMG 1  0,75 

Macrossomia fetal 1  0,75 

Oligodramnia 1  0,75 

Não informado 1  0,75 

Total 126  94,03 

DHEG – doença hipertensiva específica da gravidez  
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Dentre as pacientes com indicação de indução do parto (n=126), é possível identificar 

que a RPMO corresponde à principal indicação médica, com uma frequência de 31,34%, 

seguida pelo pós-datismo com 29,10%, as síndromes hipertensivas da gravidez com 26,87% e 

a DMG correspondendo a 3,73% da amostra estudada.   

A RPMO ocorre entre 2 a 18% das gestações, sendo responsável por 30 a 40% dos 

partos prematuros e 20% dos óbitos perinatais. Está sendo utilizado como um pretexto para 

indicação da indução do trabalho de parto, associada principalmente aos riscos de prolapso e 

compressão de cordão umbilical, descolamento placentário, oligodramnia, prematuridade, 

infecção materna e fetal (GOLINO, CHEIN E BRITO, 2006).  

Estudo realizado na Maternidade do Complexo Aeroporto, na cidade de Ribeirão Preto 

(2010), revelou achado idêntico. A RPMO foi a principal indicação médica para a indução do 

parto (58,8%), seguida pelo pós-datismo com uma parcela de 16,8% (GOMES et al., 2010). 

Ensaio clínico randomizado realizado na Maternidade Sant’Anna da Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral (2007), revelou achado divergente. O pós-datismo foi a principal 

indicação para a indução do parto (65,7%), seguida pela pré-eclâmpsia com uma taxa de 

34,3% (RANGEL FILHO et al., 2007).  

Estudo multicêntrico realizado na América Latina revelou que a RPMO foi a principal 

indicação médica para a indução do parto em países como Cuba (36,4%), Brasil (32,7%) e 

Argentina (30,2%). Na América Latina, o pós-datismo ocupa a 6ª posição com 8,8% das 

indicações médicas e no Brasil ocupa a 7ª posição com uma taxa de 8,2% das indicações 

(GUERRA et al., 2009).  

Os resultados apresentados na Tabela 3 descrevem o perfil de utilização do 

medicamento misoprostol 200mcg conforme as indicações de uso. 

Segundo os registros do serviço de Farmácia, de acordo com a amostra do estudo, 

foram dispensados 135 comprimidos de misoprostol 200mcg para 44 pacientes internadas nos 

setores Centro Cirúrgico Obstétrico (Pré-Parto) e na Enfermaria do 4º andar               

(exclusiva para gestantes).  

A quantidade média de comprimidos de misoprostol 200mcg dispensados para cada 

parturiente foi 3,07 comprimidos, o que corresponde a uma dose de 614mcg/paciente.   

Não foram encontradas, nas bases de dados pesquisadas, estudos e artigos que 

constatem o perfil de utilização de misoprostol de 200mcg, então, desta forma, para as 

discussões foram consideradas as indicações de uso já publicadas. 
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Tabela 3 - Indicações de uso de misoprostol 200mcg - janeiro a abril de 2015 

Indicação              n   % 

Tratamento da hemorragia pós-parto              23 52,27 

Esvaziamento uterino 1º trimestre (aborto legal ou retido)              8 18,18 

Esvaziamento uterino 2º trimestre (aborto legal ou óbito fetal)              8 18,18 

Amolecimento cervical antes de aborto cirúrgico              3   6,82 

Esvaziamento uterino 3º trimestre (óbito fetal)              2   4,55 

Total             44   100 

 

A Tabela 3 demonstra que a hemorragia pós-parto (HPP) foi a principal indicação do 

misoprostol 200mcg (52,27%). Em 2º lugar, o esvaziamento uterino de 1º e 2º trimestre com 

taxa de 18,18% cada, seguido pelo amolecimento cervical antes de aborto cirúrgico e, em 

último lugar, o esvaziamento uterino de 3º trimestre com 4,55%.  

 A HPP representa uma das principais causas da mortalidade materna no mundo, sendo 

responsável por 25 a 30% de todos os óbitos maternos. Estima-se que esta patologia 

representa o quantitativo de 86.000 mortes por ano, o que significa que a cada hora ocorrem 

10 mortes. Observa-se no Reino Unido uma tendência de aumento nas taxas de HPP e tal 

cenário também é observado a nível mundial, devido provavelmente à maior ocorrência de 

fatores de risco como a idade materna mais elevada, a multiparidade e a realização de 

cesarianas (BASKETT E O´CONNELL, 2005).  

Em 1987, foi publicado o primeiro trabalho que demonstrava a utilidade do fármaco 

misoprostol em Ginecologia e Obstetrícia, realizado no Brasil, na Maternidade Leonor 

Mendes de Barros (MARIANI NETO et al., 1987). A partir de então, numerosos estudos 

foram realizados com o intuito em demonstrar a sua eficácia em diversas indicações 

obstétricas, que o tornaram um dos fármacos mais estudados nas duas últimas décadas 

(GÓMEZ, WING E FIALA, 2007). 

Clark e colaboradores (2002) apresentam uma pesquisa realizada em países como 

Brasil, Jamaica e Estados Unidos, onde os médicos respondiam quais as principais indicações 

clínicas das pacientes que realizaram o tratamento com o misoprostol.  A evacuação uterina 

em caso de feto morto foi a principal indicação com uma taxa de 61%, seguida pelos abortos 

retidos (57%) e a de indução do parto (46%).  
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Até o surgimento do misoprostol, o óbito fetal principalmente no segundo trimestre da 

gravidez, era um dos problemas mais difíceis para resolver em Obstetrícia, pois neste 

trimestre o útero tem poucos receptores para a ocitocina e a indução do parto com este 

medicamento raramente era bem-sucedida (FAÚNDES, 2007).  

As condições clínicas responsáveis pelo desencadeamento da hemorragia pós-parto 

nas parturientes do estudo estão apresentadas na Tabela 4. 

 

  

Tabela 4 - Condições clínicas para o desencadeamento da hemorragia pós-parto  

janeiro a abril de 2015 

    
Condição clínica n % 

    
Hipotonia uterina 12 27,27 

    
Atonia uterina 4   9,09 

    
Sangramento transvaginal intenso  3   6,81 

    
Inversão uterina 2   4,55 

    
Placenta prévia total 2   4,55 

  
Total 23  52,27 

 

Observa-se que a hipotonia uterina é a principal condição clínica no desencadeamento 

da HPP (27,27%), seguida pela atonia uterina (9,09%), sangramento transvaginal intenso 

(6,81%) e, empatadas em menor caso, a inversão uterina e a placenta prévia total com 4,55%.  

Explorar as causas da hemorragia foi considerado importante porque ela é apenas um 

sintoma, possuindo diversas causas subjacentes. É possível observar o maior risco de 

ocorrência de HPP em casos de gravidez múltipla, polidramnia, macrossomia, trabalho de 

parto prematuro ou prolongado, corioamnionite, inabilidade de contração do músculo uterino 

devido ao uso de tocolíticos ou anestesia geral (KHAN et al., 2006).  

Estudo descritivo realizado em um Hospital no Peru (2015) revelou achado idêntico. A 

hipotonia uterina corresponde a 11,9% da amostra enquanto que a atonia uterina corresponde 

a uma taxa de 3% (PUMA, DÍAZ E CAPARÓ, 2015).  

De acordo com Cabezas (2009), a atonia uterina é a principal causa de HPP no mundo. 

Apresenta-se na proporção de 1 a cada 20 partos e representa 80% de hemorragias, sendo 

responsável por 50% das mortes maternas em países pobres.  

Estudo realizado em Londres e publicado pelo Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists (2009), relatou que a atonia uterina foi a principal causa da HPP. Outras 
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causas incluem a retenção de tecido placentário e  os distúrbios de coagulação. O estudo 

também revela como fatores de risco pré-natais para HPP a etnia asiática, obesidade, HPP 

anterior, gravidez múltipla, anemia, macrossomia, placenta prévia e idade acima de 40 anos        

(ELATI E WEEKS, 2009). 

 

5.2 UTILIZAÇÃO SEGUNDO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE  

  

O presente estudo apresenta a seguir a adequação de uso do misoprostol nas doses de 

25 e 200mcg segundo o protocolo de utilização preconizado pelo Ministério da Saúde    

(Figura 2). 

 

  

Figura 2 - Adequação de uso do misoprostol segundo protocolo preconizado pelo                                 

Ministério da Saúde (2012) 

 

Conforme apresentado na Figura 2, a utilização do misoprostol 25mcg encontra-se 

apropriada, de acordo com o protocolo publicado pelo MS, representando 87,31% da amostra, 

enquanto que a taxa de utilização classificada como inadequada corresponde a 12,69%.  

Dentro da parcela classificada como inapropriada, é possível observar o emprego de 

doses divergentes em relação às doses preconizadas pelo protocolo do MS. Foram 

encontradas 16 gestantes com indicação de indução do parto (feto vivo) utilizando a dose de 

50mcg, quando a dose preconizada pelo MS é de apenas 25mcg. Também foi encontrada uma 

gestante com indicação de esvaziamento uterino no 3º trimestre utilizando a dose de 100mcg, 

quando a dose preconizada seria 25mcg (se o colo não estiver maduro) e 50mcg (se não 

houver resposta com a dose anterior).  
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Diferentes doses do misoprostol vaginal para a indução do trabalho de parto já foram 

analisadas em ensaios clínicos randomizados. Em um destes, foram acompanhadas             

251 gestantes que receberam misoprostol 50mcg ou 25mcg, administrados por via vaginal, até 

o amadurecimento cervical ou início do trabalho de parto. As gestantes que receberam 50mcg 

de misoprostol vaginal tiveram um primeiro estágio de parto mais curto, menor intervalo entre 

a indução e o parto e diminuição da necessidade de utilização da ocitocina, porém uma maior 

frequência de taquissistolia em relação àquelas que receberam 25mcg de misoprostol vaginal. 

Os autores relataram que houve sucesso na indução do trabalho de parto em ambos os grupos, 

porém à custa de maior frequência de taquissistolia com a administração de 50mcg de 

misoprostol vaginal, porém a taquissistolia era facilmente revertida, de forma que essa 

dosagem poderia representar uma alternativa de flexibilidade para as pacientes                 

(DIRO et al., 1999).   

No Brasil, um ensaio clínico foi realizado com 51 gestantes com indicação de indução 

de trabalho de parto, comparando as duas doses de misoprostol vaginal, 25mcg e 50mcg. O 

intervalo de tempo entre o início da indução e o parto e, a frequência de parto vaginal, foi 

similar nos dois grupos. Houve uma frequência de taquissistolia e hiperestimulação uterina de 

21,4% com a administração de 25mcg e de 24,3% com 50mcg de misoprostol vaginal 

(ARAÚJO et al., 1999).  

Devido ao fato de ter sido relatado o aumento da incidência de taquissistolia e 

hiperatividade uterina em diversos estudos, o MS preconiza a utilização de misoprostol na 

dose 25mcg para a indução de parto com feto vivo (BRASIL, 2012b).  

Em relação ao esvaziamento uterino 3º trimestre, o MS recomenda doses menores do 

misoprostol (25-50mcg) por causa do risco de ruptura uterina, sendo necessário iniciar com a 

menor dose (25mcg) e, somente se não houver resposta (contrações), a segunda opção 

(50mcg) deverá ser utilizada (BRASIL, 2012b). 

Já o misoprostol de 200mcg apresenta resultados totalmente diferentes aos 

encontrados no misoprostol de 25mcg. Apenas 31,82% da amostra foi classificada como 

apropriada enquanto que a maior parcela (68,18%) foi classificada como inapropriada 

segundo o protocolo do MS.  

 É possível observar na amostra classificada como inapropriada a presença de todas as 

gestantes com indicação de HPP (n=23), devido ao fato de tal indicação não estar presente 

entre as citadas no protocolo de utilização do MS. Também foi possível visualizar 05 

gestantes utilizando a dose incorreta para o esvaziamento uterino no 2º trimestre e 02 
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gestantes para o esvaziamento uterino no 3º trimestre, ou seja, 07 pacientes utilizando uma 

dose superior ao que é preconizado pelo MS.  

 Diversos estudos já comprovaram a eficácia do misoprostol no tratamento da HPP.  

Orientações para a utilização de misoprostol para a prevenção e tratamento de HPP foram 

amplamente difundidas e preconizadas pela OMS (WHO, 2013), Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia (2012), Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada 

(LEDUC et al., 2009) e American Congress of Obstetricians and Gynecologists (2006).  

 No Brasil, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (2010) 

e a Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013) recomendam a 

utilização do misoprostol para o tratamento da hemorragia puerperal.  

Em relação ao esvaziamento uterino, na literatura encontra-se descrito uma grande 

variedade de doses que variam de 25 a 800mcg e, também, de intervalos que variam entre      

3 a 12 horas (GÓMEZ E WING, 2009).  

Em recente revisão, Cochrane concluiu que ainda não está definida a melhor dose e o 

melhor intervalo entre as doses. O que fica claro nesta revisão é que da mesma forma que no 

caso de indução com feto vivo, quanto maior é a dose e mais curto o intervalo, mais rápida 

será a evacuação uterina (DODD et al., 2006). 

 Poderia se pensar que na ausência do feto provocar hipercontratilidade não seria 

problema e, portanto, poderiam ser utilizadas doses elevadas e intervalos curtos. Entretanto, é 

necessário lembrar que quanto mais intensas e frequentes as contrações, maior será a dor da 

paciente. Além disso, o risco de ruptura uterina parece ser maior nos casos de morte fetal que 

com feto vivo e, a literatura aponta para um número crescente, de casos de ruptura uterina em 

útero sem cicatriz (FAÚNDES, 2007).  

 

5.3 DOSE DIÁRIA DEFINIDA  

 

O presente estudo descreve o padrão de utilização do misoprostol em um Hospital 

Maternidade da rede municipal do Rio de Janeiro. Foram utilizadas a mensuração e a 

classificação do sistema ATC/DDD para acompanhar o consumo do misoprostol. 

A DDD calculada para essa Unidade Hospitalar foi de 1,59/100 leitos/dia. O valor 

encontrado significa que, em um dado período, para cada 100 leitos/dia (representando os 

pacientes internados) 1,59 doses de misoprostol foram consumidas.  
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Esta ferramenta deva 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). 

Este estudo possui algumas limitações, pois não foram encontrados dados brasileiros 

ou internacionais para realizar comparação. Contudo, os dados de DDD permitirão o 

acompanhamento do consumo nesta Unidade Hospitalar e comparação com futuros estudos, 

sendo possível verificar as oscilações reais do consumo independente do número de pacientes. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DAS GESTANTES  

 

Na Tabela 5 são apresentadas as variáveis associadas à caracterização das gestantes 

submetidas ao tratamento com o misoprostol de 25mcg.  

 

Tabela 5 - Caracterização das gestantes submetidas ao tratamento com misoprostol 25mcg                      

janeiro a abril de 2015  



Teste de Qui-Quadrado  

Variáveis 
      Adolescentes          Adultas Jovens   Adultas 

 


2
 

      N    %            n     %  n        %  
 

Idade gestacional               

      < 37 semanas       5   3,73           17      12,69 1      0,75  

2,83 

      37-39 semanas e 6 dias      15 11,19           41      30,60 5   3,73  

      40-41 semanas e 6 dias      15 11,19           29      21,64 5   3,73  

      ≥ 42 semanas       0     0            0         0 0        0  

      Não informado       0     0            1        0,75 0        0  

Número de gestações               

      1 gestação      30  22,39           48      35,82 1   0,75 

    40,61       2 gestações       5    3,73           23      17,16 1   0,75 

      ≥ 3 gestações       0      0           17      12,69 9   6,72 

Número de partos             

    26,23 
      Primípara      32  23,88       54      40,30 1   0,75 

      Multípara       3    2,24       34      25,37 10   7,46 

Tipo de parto               

      Vaginal      23  17,16           52      38,81   6      4,48 

1,28       Cesárea      11    8,21           32      23,88  4      2,99 

      Não realizado       1    0,75            4        2,99   1         0,75 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5, a maior parcela de gestantes 

submetidas ao tratamento com misoprostol de 25mcg encontra-se no grupo das adultas jovens 

(20-34 anos) com 65,67%, em seguida as adolescentes (menor que 19 anos) com 26,12% e, 

por último, as adultas (maior que 35 anos) com 8,21%.  A idade média encontrada foi 25 anos 

(desvio padrão = 6,38). 

Em relação à idade gestacional, observa-se que no grupo das adolescentes a maior 

parcela da amostra teve o parto entre 37 semanas e 41 semanas e 6 dias (11,19% tanto para 

gestantes a termo quanto para gestantes com pós-datismo). No grupo de gestantes adultas 

jovens (20-34 anos), 30,60% dos partos ocorreram entre 37-39 semanas e 6 dias (gestação a 

termo). Já no grupo de mulheres adultas (maior ou igual a 35 anos), é possível visualizar o 

mesmo perfil encontrado nas gestantes adolescentes, ou seja, os partos ocorreram entre 37 

semanas e 41 semanas e 6 dias (3,73% tanto para gestantes a termo quanto para gestantes com                 

pós-datismo). A idade gestacional média encontrada foi 38 semanas (desvio padrão = 5,42).  

Quanto ao número de gestações, é possível observar que tanto as gestantes 

adolescentes quanto as adultas jovens com apenas 01 gestação anterior são predominantes 

(22,39% e 35,82%, respectivamente). Enquanto que as mulheres adultas, 6,72% encontram-se 

no grupo com o número de gestações maior ou igual a 03 (média = 2, desvio padrão = 1,32). 

 O estudo revela que as maiores parcelas tanto do grupo das parturientes adolescentes 

quanto do grupo de adultas jovens são primíparas (23,88% e 40,30%, respectivamente). Já no 

grupo das parturientes adultas é observado o inverso, ou seja, as parturientes multíparas são 

predominantes na amostra (7,46%). 

Em relação ao tipo de parto, é possível constatar nos prontuários analisados, a maior 

incidência de parto vaginal em todos os grupos de gestantes do estudo (17,16% nas 

adolescentes, 38,81% nas adultas jovens e 4,48% nas adultas).  

Foram encontradas 06 gestantes (4,49%) que tiveram o parto classificado como              

Não realizado, pelo fato de utilizar o misoprostol para a indicação de esvaziamento uterino, 

não tendo como finalidade realizar o trabalho de parto.  

Percebe-se, através da Tabela 5, que as variáveis referentes ao número de gestações e 

número de partos apresentaram associação com a idade materna. De acordo com os valores 

encontrados com o Teste de Qui-Quadrado, verificou-se que tanto o número de gestações 

quanto o número de partos das parturientes depende da idade materna.  

Os dados de faixa etária obtidos no presente trabalho demonstram maior incidência de 

gestantes entre 20-34 anos (faixa etária considerada adequada para reprodução), os quais 

assemelham-se aos apresentados na literatura, a qual relata que mulheres muito jovens 
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(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 (gestação tardia) (SILVA E SURITA, 2009).   

A análise da duração da gestação demonstra que a maioria dos partos ocorreu entre   

37-39 semanas e 6 dias (gestação a termo), período considerado mais adequado para favorecer 

as condições de saúde do recém-nascido (SILVA E PELLOSO, 2009). 

Guerra e colaboradores (2009) realizaram um estudo multicêntrico na América Latina 

que revelou o mesmo perfil da idade materna das parturientes encontrados no presente estudo. 

As adultas jovens representam a maior parcela com 72,18%, seguida pelas adolescentes com 

17,88% e as adultas com 9,94%. Em relação à paridade, o grupo de primíparas também 

representa a maior parcela encontrada no estudo multicêntrico (48,87%).  

Estudo descritivo e transversal realizado em um Hospital Escola de São Paulo (2011), 

revelou achado idêntico. Em relação à idade gestacional, foi observado o predomínio de 

gestantes adolescentes e adultas jovens com tempo de gestação entre 37 semanas e 41 

semanas e 06 dias (19,1% e 53,2%, respectivamente). As gestantes primíparas também são 

predominantes no grupo de adolescentes (23,4%) e adultas jovens (34,0%) e a multiparidade 

foi a maior parcela no grupo de mulheres adultas (12,8%). O parto vaginal foi evidenciado em 

todos os grupos de gestantes, sendo 12,8% nas adolescentes (faixa etária menor que 19 anos), 

40,4% nas adultas jovens e nas adultas uma taxa de 8,5% (GIROTTO, LAZARINI E 

GOULART, 2013).  

Desbesel (2013) realizou um estudo quantitativo de corte transversal em Porto Alegre, 

o qual revelou o mesmo perfil de caracterização das gestantes submetidas ao tratamento com 

o misoprostol quanto ao número de gestações, número de partos e idade gestacional. As 

pacientes com gestação a termo, primíparas e com apenas 01 gestação anterior representaram 

a maior parcela dos partos realizados na instituição. Neste estudo também foi possível 

observar a maior incidência de parto operatório no grupo de adultas jovens. 

A literatura preconiza que as gestantes com idade mais avançada apresentam taxas 

mais altas para partos cesáreas (AZEVEDO et al., 2002). 

 Segundo a OMS, a taxa ideal de cesáreas seria entre 10-15% de todos os partos 

realizados. O percentual de cesáreas observado no presente estudo revela que as adolescentes 

(8,21%) e as mulheres adultas (2,99%) encontram-se dentro do valor preconizado pela OMS.   

Já no grupo de adultas jovens foi encontrada uma taxa de 23,88%, ou seja, um valor superior 

ao percentual preconizado pela OMS (WHO, 1985).  
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Os resultados apresentados a seguir, na Tabela 6, descrevem as variáveis associadas à 

caracterização das gestantes submetidas ao tratamento com o misoprostol 200mcg.  

 

Tabela 6 - Caracterização das gestantes submetidas ao tratamento com misoprostol 200mcg              

janeiro a abril de 2015 

Variáveis 
   Adolescentes   Adultas Jovens       Adultas 


2
 

    N         % n      %   n     % 

Idade gestacional        

     < 37 semanas     6 13,64  15    34,10    4   9,09 

9,34 

     37-39 semanas e 6 dias     3   6,82  8    18,18    0     0 

     40-41 semanas e 6 dias     0 0  7    15,91    0     0 

     ≥ 42 semanas     0 0  0        0    0     0 

     Não informado     1   2,27  0        0    0     0 

Número de gestações        

      1     9  20,45   6    13,64    0     0 

15,72       2     1   2,27   5    11,36    1   2,27 

      ≥ 3     0  0   19    43,18    3   6,82 

Número de partos        

      Primípara    10  22,73   17    38,64    3   6,82 
6,58 

      Multípara     0  0    13    29,55    1   2,27 

Tipo de parto              

      Vaginal     4        9,10        8    18,18    0     0 

7,30       Cesárea     1        2,27       12    27,28    1   2,27 

      Não realizado     5      11,36       10    22,73    3   6,82 



Teste de Qui-Quadrado  

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 6, a maior parcela de gestantes 

submetidas ao tratamento com misoprostol de 200mcg encontra-se no grupo das adultas 

jovens com 68,19%, em seguida as adolescentes com 22,73% e, por último, as adultas com 

9,09%. A idade média encontrada foi 26 anos (desvio padrão = 6,68). 

Em relação à idade gestacional, observa-se que no grupo das adolescentes, a gestação 

pré-termo (< 37 semanas) foi a parcela predominante (13,64%). Já no grupo das adultas 

jovens, a gestação a termo (37-39 semanas e 6 dias) apresentou a frequência de 34,10%. E, no 

grupo das mulheres adultas, a gestação pré-termo representa 9,09% da amostra. A idade 

gestacional média encontrada foi de 25 semanas (desvio padrão = 13,51).  
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As gestantes adolescentes com apenas 01 gestação anterior representam 20,45% da 

amostra. A maior porcentagem tanto do grupo das adultas jovens quanto das mulheres adultas 

encontra-se no grupo com 03 ou mais gestações anteriores (43,18% e 6,82%, 

respectivamente).  

O presente estudo revelou a prevalência de gestantes primíparas. No grupo de 

adolescentes, todas as gestantes são exclusivamente primíparas (22,73%), nas adultas jovens a 

frequência é de 38,64% e no grupo de mulheres adultas a frequência é 6,82% da amostra.   

A análise do tipo de parto demonstra que no grupo das adolescentes (11,36%) e no 

grupo das mulheres adultas (6,82%) não foi necessário realizar o procedimento de trabalho de 

parto. Enquanto que no grupo de adultas jovens, foi observado a realização do parto cesárea 

em 27,28% da população.  

De acordo com a análise dos prontuários, 18 gestantes (40,91%) tiveram o parto 

classificado como Não realizado, pelo fato de utilizar o misoprostol para a indicação de 

esvaziamento uterino, não tendo como finalidade realizar o trabalho de parto. 

Percebe-se, através da Tabela 5, que as variáveis referentes ao número de gestações e 

número de partos apresentaram associação com a idade materna. De acordo com os valores 

encontrados com o Teste de Qui-Quadrado, verificou-se que tanto o número de gestações 

quanto o número de partos das parturientes depende da idade materna.  

O esvaziamento uterino é uma das indicações de uso do misoprostol, sendo a 

apresentação comercial de 200mcg utilizada somente no 1º e 2º trimestre de gestação. 

Segundo dados encontrados na literatura, estima-se que ocorram 211 milhões de gestações 

anualmente no mundo e que de 14-19% dessas gestações terminam em abortamento. As 

principais intercorrências relacionadas ao abortamento são: infecção, laceração cervical, 

eliminação incompleta, perfuração uterina, hemorragia e complicações anestésicas. 

Representam uma das quatro principais causas de internação hospitalar de mulheres no Brasil 

e são responsáveis por 10-13% da mortalidade materna nos países em desenvolvimento  

(WEN et al., 2008). 

Elati e Weeks (2009) afirmam que a utilização deste fármaco para gravidez no 

primeiro trimestre, com o intuito de esvaziamento uterino, resulta em expulsão completa em 

torno de 13-96%, na dependência da dosagem, via de administração e idade gestacional.
 

Estudo descritivo realizado em uma Maternidade de Cuba (2000) com gestantes que 

foram submetidas ao tratamento com o misoprostol para a realização do esvaziamento uterino 

revelou achado idêntico. As gestantes primíparas representam a maior parcela do estudo com 

50%, mas, em contrapartida, apresenta resultados divergentes quanto ao número de gestações. 
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O autor descreveu o grupo que possui 04 ou mais gestações anteriores como sendo 

predominante representando 29% do estudo (CARBONELL et al., 2000).  

Estudo realizado no Canadá (2009) revelou a ampla utilização do misoprostol 200mcg         

(dose 800mcg) para o tratamento da HPP, que ocorre em cerca de 5% dos partos, mas estima-

se que a sua incidência seja de 10-15% quando não são instituídas medidas profiláticas 

(LEDUC et al., 2009). 

Estudo descritivo, longitudinal e retrospectivo realizado em um Hospital Docente 

Gineco-Obstétrico de Cuba (2014), permitiu realizar a caracterização das gestantes 

submetidas ao misoprostol para o tratamento da HPP. O estudo revelou resultados divergentes 

aos encontrados no presente estudo. As gestantes multíparas representam 53% da amostra, o 

que pode ser evidenciado na literatura como um dos fatores de risco para o desencadeamento 

da patologia citada (SÁNCHEZ, 2014).  

O mesmo estudo revelou achado divergente quanto à idade gestacional, sendo a maior 

parcela com 93% de parturientes no período de 37-42 semanas. Já o tipo de parto foi 

semelhante com 70% de partos vaginais (SÁNCHEZ, 2014).  

Botero, Alfonso e Guillermo (2004) descrevem o predomínio da ocorrência de HPP 

nos partos cesáreas sobre os vaginais, ocorrendo aproximadamente em 4% dos partos vaginais 

e 6% nos partos cirúrgicos.  

No presente estudo foi observada a ampla utilização do misoprostol 200mcg         

(dose 800mcg) para o tratamento da HPP. O medicamento não possui esta indicação 

terapêutica descrita em sua bula, o que caracteriza o uso off-label no país, ou seja, o uso não 

aprovado pelos órgãos reguladores.  

A Nigéria foi o primeiro país no mundo a realizar a importação e a distribuição do 

misoprostol para a utilização da prevenção e o tratamento da HPP. Nos últimos anos, vários 

outros países registraram o misoprostol para esta indicação (JADESIMI E OKONOFUA, 

2006).  

Diversos estudos foram realizados para evidenciar a indicação para o tratamento e 

prevenção da HPP e, a partir destes estudos, foram criados protocolos amplamente difundidos 

internacionalmente o qual preconizam o uso adequado do misoprostol para tal indicação 

(WHO, 2010). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os resultados apresentados neste estudo, foi possível conhecer o padrão de 

utilização do misoprostol na Unidade. A importância da avaliação do uso do misoprostol pode 

ser justificada por ser um medicamento amplamente utilizado na prática clínica do serviço de 

Ginecologia e Obstetrícia em Maternidades, como também, por ser um medicamento com 

grande controle imposto pelo Ministério da Saúde, que vai desde a sua comercialização até a 

distribuição restrita aos estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados e 

credenciados junto à Autoridade Sanitária competente. 

No Brasil, os estudos sobre a utilização do misoprostol são escassos e o Ministério da 

Saúde publicou, em 2012, diretrizes nacionais para a sua utilização, elaboradas por um grupo 

de especialistas. Entretanto, foi possível observar no presente estudo que o protocolo nacional 

não é utilizado na Instituição, pois foram encontrados desde esquemas posológicos até 

indicações terapêuticas em desacordo com as diretrizes contempladas pelo protocolo do 

Ministério da Saúde.  

Uma explicação para a não adesão ao Protocolo Nacional de utilização do misoprostol 

pode ser pelo fato deste instrumento apresentar divergências importantes com os protocolos 

difundidos no âmbito internacional, como por exemplo, não contemplar todas as indicações 

terapêuticas e esquemas posológicos. Sendo assim, o presente estudo nos revela a necessidade 

de revisão e atualização do Protocolo do Ministério da Saúde para que haja uma maior adesão 

pela equipe médica. 

Os protocolos clínicos são importantes fontes de aprofundamento dos estudos de 

utilização de medicamentos e das revisões de utilização de medicamentos. Entretanto, há 

necessidade de estratégias de aperfeiçoamento para otimizar o seu uso, garantindo que sejam 

bem aceitos e confiáveis. Durante as últimas décadas, estudos clínicos e meta-análises têm 

sido realizadas em diversos países para estabelecer evidências consistentes para o uso racional 

do misoprostol.  

Identifica-se a necessidade da criação de um protocolo institucional, realizado por um 

grupo de especialistas da Maternidade, com o objetivo básico de otimizar o conhecimento 

sobre todas as indicações de uso do misoprostol e seus respectivos esquemas posológicos. 

Após a implantação e a ampla divulgação do protocolo institucional, é necessário realizar 

avaliações periódicas para verificar se os objetivos de racionalização terapêutica estão sendo 

alcançados. 
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Este estudo teve como limitações a falta de pesquisas semelhantes para comparar os 

dados, dificultando assim a comparação entre os estudos.  

Os resultados obtidos no presente estudo também permitiram descrever as 

características das pacientes submetidas ao tratamento com o fármaco misoprostol. Tais 

características são essenciais para traçar o perfil das pacientes atendidas na Maternidade e 

evidenciar a efetividade do medicamento para os casos de indução do trabalho de parto com 

feto vivo. Através destes resultados, foi possível avaliar as taxas de indução do parto com 

misoprostol que culminaram em parto vaginal ou em partos cesáreas.  

O presente trabalho demonstra a pertinência da escolha do tema, quanto à sua 

relevância para a Saúde Pública, em termos de conhecimento das práticas clínicas e dos seus 

usuários. É necessário envolver profissionais e autoridades sanitárias para desenvolver novos 

estudos sobre o tema. O estudo das características do consumo e da prescrição do misoprostol 

pode fornecer subsídios para o delineamento de ações que visem à racionalização de seu uso.          
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8 APÊNDICES 

 

8.1 FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS DO MISOPROSTOL (Apêndice 1) 

 

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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8.2 FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS DO PRONTUÁRIO (Apêndice 2) 

 

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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9 ANEXOS 

 

9.1 PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DE MISOPROSTOL (Anexo 1) 

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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9.2 FORMULÁRIO DE CONTROLE DE USO DO MISOPROSTOL (Anexo 2) 

 

 

CONTROLE DE USO DO MISOPROSTOL 

 

Data: _______ / _______ /_________ 

Nome da Paciente: _________________________________________________________ 

Prontuário: ______________________________   Leito: __________________________ 

Indicação de uso: __________________________________________________________ 

                                                                                                                             Assinatura  

                                                                                                                           e carimbo 

1ª dose: ______  h   –   Dosagem:   (  ) 25mcg  (  ) 200mcg    –   Nº comprimidos ______ 

2ª dose: ______  h   –   Dosagem:   (  ) 25mcg  (  ) 200mcg    –   Nº comprimidos ______ 

3ª dose: ______  h   –   Dosagem:   (  ) 25mcg  (  ) 200mcg    –   Nº comprimidos ______ 

4ª dose: ______  h   –   Dosagem:   (  ) 25mcg  (  ) 200mcg    –   Nº comprimidos ______ 

             TOTAL: _________ 

Médico solicitante:   __________________________________________ 

                                                  Assinatura e carimbo 

Chefe de equipe:   __________________________________________   

                                        Assinatura e carimbo 

Farmacêutico:   __________________________________________ 

       Assinatura e carimbo 
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9.3 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP (Anexo 3) 
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