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Essas diretrizes representam uma visão de 
consenso de três agências sobre o 

Medabon® que podem ser diferentes de 

seus próprios protocolos de abortamento 
médico. 

 

Este documento pode ser encontrado online 

no endereço web: www.medabon.info. Para 

solicitar cópias adicionais, entre em contato 
com a Fundação Concept 

medabon@conceptfoundation.org. 

Medabon ® é uma terapia combinada para o 

abortamento médico em gravidezes de até nove 

semanas, ou até e inclusive 63 dias após a data da 

última menstruação da mulher (DUM). Abortamento 

médico se refere ao processo de interromper a gestação 

tomando medicamentos, em lugar de realizar uma 

intervenção cirúrgica.* Também pode ser chamado 

como o abortamento medicamentoso, a pílula do 

abortamento, o abortamento não-aspirado ou 

abortamento não-cirúrgico. O "abortamento médico" 

não significa que um médico precisa estar envolvido ou 

que o procedimento é realizado por necessidade 

médica. 

 
O abortamento médico tem sido usado por milhões de 

mulheres em todo o mundo. Em 2006, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) divulgou recomendações 

atualizadas sobre o abortamento médico com base em 

evidencias.1 De acordo com estas recomendações, o 

abortamento médico até nove semanas de gestação é 

seguro e eficaz. O uso mais efetivo e seguro de 

abortamento medicamentoso requer o uso 

de duas pílulas, mifepristone e misoprostol.  Medabon® 

contêm mifepristone e misoprostol juntos em 

embalagem única. 

 

Este documento sobre Medabon® tem quatro seções que 

correspondem aproximadamente ao processo de 

abortamento médico da perspectiva de um provedor de 

servicos de saúde: informação básica, triagem, 

administração e acompanhamento. 

 

O protocolo na página 9 fornece uma visão geral do 

processo de abortamento médico usando Medabon®. 

Este documento foi desenvolvido para leitores com um 

grau moderado de experiência clínica. O nível de 

detalhes técnicos e de linguagem podem ser adaptadas 

para os provedores de saúde que implementarão serviços 

em ambientes específicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

* O termo "abortamento cirúrgico" é usado frequentemente para se referir a 

procedimentos como a aspiração a vácuo (elétrica ou manual) e curetagem, também 

conhecido como dilatação e curetagem (D & C). 



Via Tempo 

Vaginal (800 µg) Dia 2 ou 3 

(24–48 horas após 

mifepristona) Sublingual (800 µg) 

 

3 

 

 

1 Informações básicas sobre Medabon®   
 
 

Mifepristona e misoprostol são registrados 

separadamente em muitos países. Medabon® oferece 

o benefício dessas drogas estarem licenciadas e 

empacotadas juntas em um único produto para  

abortamento médico.  

 

       
 

Administração do Misoprostol 

 

As mulheres têm opções em termos de quando e como 

elas podem tomar misoprostol.* Os provedores devem 

discutir estas opções com cada mulher que toma  

Medabon® para que ela possa escolher o que seja 

melhor as suas necessidades e preferências. 

 

 

 
 
 
 

Mifepristona 

200mg 

Misoprostol 

200 g cada 

Administração de MISOPROSTOL  

(Dia 1 é dia de mifepristone) 

 

 

 
 
 
 
 

Mifepristona atua bloqueando os receptores de 

progesterona, levando a mudanças no revestimento 

endometrial para que cesse o suporte à gravidez, 

amolecendo e dilatando o colo do útero, e aumentando a 

sensibilidade uterina às prostaglandinas (tais como 

misoprostol).2 

 
Misoprostol é o análogo de prostaglandina preferido 

para uso com mifepristona devido à sua eficácia, 

segurança, baixo custo e ampla disponibilidade. 3 O 

misoprostol amolece o colo uterino e aumenta a 

contratilidade, fazendo com que  as contrações expulsem 

o conteúdo uterino. 

 

Dosagem e regime 
 

O regime de administação do Medabon ® consiste em 

tomar um comprimido de 200 mg de mifepristona 

administrado por via oral, seguido um ou dois dias (24 a 

48 horas) mais tarde  por quatro comprimidos de 200µg 

de misoprostol. Esta é a administação recomendada pela 

OMS como um método seguro e eficaz para 

abortamento medicamentoso.1 

Medabon® está registrado para uso vaginal e 

sublingual de misoprostol. Consulte a página 8 

para obter instruções completas sobre a 

administração do misoprostol, incluindo tanto a 

via vaginal como a sublingual. Há evidências de 

que o uso bucal do misoprostol (isto é, inserindo 

comprimidos entre a bochecha e a gengiva) 

também é eficaz e é amplamente utilizada em 

alguns países,
8 -10

 mas Medabon® não está 

registrado para uso por essa via.  
 

 

O abortamento médico com Medabon ® geralmente 

requer de três passos: 

 

1. Administração de mifepristone. 

2. Administração de misoprostol 1-2 dias depois. 

3. A avaliação de seguimento 1-2 semanas (geralmente 

10-14 dias) após a administração de mifepristone para 

confirmar que o abortamento foi completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os registros e rótulos iniciais do Medabon ® recomendavam que o misoprostol poderia ser utilizado por via vaginal 36-48 horas após o mifepristone. Posteriormente, a Fundação 

Concept ganhou acesso a dados que mostram que o misoprostol pode ser administrado com segurança e eficácia por via sublingual, 
4,5

 e o misoprostol pode ser administrado tanto por 

via vaginal quanto sublingual 24-48 horas pós-mifepristone.
6, 7

 Essas mudanças estão sendo propostas em submissão às agências reguladoras e, eventualmente, para constar na 

embalagem dos materiais. Apesar desta recomendação original, os provedores podem querer seguir os novos regimes baseados em evidências apresentados nessas diretrizes. 
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Eficácia 
 

Um abortamento medicamentoso eficaz é geralmente 

definido como uma interrupção da gestação sem 

necessidade de outro método de evacuação uterina, 

como a aspiração a vácuo ou curetagem. O regime 

com Medabon® tem mostrado que consegue 

completar o abortamento em cerca de 98 porcento dos 

casos, e se observa a continuação de uma gravidez 

com feto viável em menos de 1 porcento das mulheres 

que usam esse recurso.5,11 

 
A taxa de abortamento completo utilizando o 

Medabon® pode variar dependendo do provedor. À 

medida que aumenta a experiência do provedor, eles 

tendem a estar mais confortável com o uso desse 

método e menos propensos a realizar intervenções 

desnecessárias. Seguir as instruções descritas nestas 

diretrizes ajudarão a assegurar as maiores taxas de 

sucesso. Por exemplo, aderindo ao intervalo sugerido 

entre a administração de misoprostol e uma visita de 

seguimento ajudará garantir que se deu tempo 

suficiente para que o abortamento de uma mulher seja 

completado, permitindo reduzir as intervenções 

desnecessárias. É claro que as mulheres devem 

procurar atendimento o mais rápido possível caso 

tenham problemas ou preocupações antes de 

completar esse prazo. 

 

Efeitos esperados 
 
Sangramento vaginal e cólicas são normais e esperados. 

Durante o processo de abortamento medicamentoso 

pode se sentir intensa cólica, imitando um longo período 

de sangramento menstrual ou similar a um abortamento 

espontâneo. 
 

 

O sangramento vaginal, muitas vezes acompanhado pela 

passagem de coágulos, geralmente é mais abundante do 

que um período menstrual. O sangramento começa, por 

vezes, depois de tomar o mifepristone, mas na maioria 

das vezes começa 1-3 horas após a ingestão do 

misoprostol. A quantidade e a duração do sangramento 

varia: o sangramento geralmente é mais abundante por 

algumas horas durante o abortamento mesmo, e em 

geral diminui ao longo do tempo, muitas vezes durando 

até duas a três semanas. As cólicas são mais intensas 

normalmente nas primeiras horas após a ingestão do 

misoprostol, e diminuem após a expulsão do conteúdo 

uterino.12 

 
Após a expulsão do produto da gestação, o qual a 

mulher pode não ser capaz de diferenciar de outro 

sangramento e/ou coágulo, ela provavelmente vai 

experimentar uma diminuição progressiva do 

sangramento e cólicas até que o sangramento desapareça 

totalmente. 

 
 

Efeitos colaterais 
 
As contrações uterinas podem ser dolorosas, e algumas 
mulheres apresentam efeitos colaterais, incluindo náusea, 
vômito, diarréia, dor de cabeça, calafrios, tremores e 
febre transitória com duração inferior a um dia. Não há 
efeito a longo prazo do Medabon® sob a saúde da 
mulher nem haverá conseqüências para gravidezes 
futuras.

13
  

 

Medabon 

 

Medabon® fatos chaves 
 
 

• Medabon® é composto de dois medicamentos: mifepristone e misoprostol. 

• O regime de Medabon® proposto está de acordo com as recomendações mais atuais da OMS (junho de 2009) para 

abortamento médico
1
: um comprimido de 200mg de mifepristone administrado por via oral, seguido, após 24-48 horas, 

da administração de 4 comprimidos de 200µg  de misoprostol. Os quatro comprimidos de misoprostol podem ser 

administrados por via vaginal ou sublingual. 

• Medabon® está registrado para uso até nove semanas de gravidez (63 dias desde DUM da mulher). 

• O abortamento médico com mifepristone e misoprostol tem mostrado uma eficácia de 98% quando usado até nove 

semanas (63 dias) desde DUM.
5
 

 

 



 

 
 
 

2 Triagem para o Medabon®  
 
 

Contraindicações 
 
Há muito poucas situações que excluem absolutamente 

uma mulher de utilizar o Medabon®. 

 

As mulheres não podem tomar Medabon® se: 

 

• São alérgicas a alguma das drogas envolvidas  

(mifepristone, misoprostol, ou outra prostaglandina). 

• Sofrem de porfiria congênita, uma rara doença sanguínea.14 

• Sao portadoras de uma desordem hemorrágica ou estão em 

terapia anticoagulante concomitante, a menos que os 

serviços de transfusão estejam disponíveis (há evidências 

muito limitadas descrevendo abortamento médico praticado 

nesses casos). 

• Tem o diagnóstico ou a suspeita de gravidez ectópica. 
 

 

Precauções 
 
Mulheres com estas condições devem ser tratadas com cautela 

específica de acordo com sua situação: 

 

•  Estar no momento fazendo terapia com cortiesteroide 

sistêmica para asma ou outras doenças.
15, 16

 Entretanto, 

os medicamentos para asma em inaladores não são 

absorvidos sistemicamente e as mulheres que tomam 

estes medicamentos podem usar Medabon®. 

•  Insuficiência adrenal crônica. É possível que as 

mulheres com insuficiência adrenal crônica possam 

desenvolver desidratação repentina, queda da pressão 

arterial, ou choque após tomar a mifepristona. 

Mulheres com insuficiência adrenal crônica devem 

tomar uma dose maior de glicocorticóides ao usar 

mifepristone e devem ser cuidadosamente monitoradas 

quanto a sinais e sintomas de choque.
15, 16

 

 

 

Nota: As mulheres com múltiplas gestações17 e obesas 18 

podem tomar Medabon® nas mesmas doses que as outras 

mulheres. Além disso, as mulheres que utilizaram Medabon® 

no passado podem usá-lo novamente, sem diminuição da 

eficácia. 
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Considerações Especiais 
 
Há poucas evidências sobre o uso do abortamento 

médico 

em mulheres com as seguintes condições: anemia 

grave (hemoglobina <9 g / dL), doença clínica ou 

problemas de saúde instável, ou sepsis. A  

administração de medicamentos para abortamento para 

as mulheres com estas condições depende das opções 

disponíveis para o atendimento ao abortamento seguro, 

possibilidade de encaminhamento e julgamento clínico. 

 
As mulheres descritas abaixo podem usar Medabon®, 

mas podem precisar de informações adicionais ou 

cuidados clínicos: 

•  Mulheres que estejam amamentando. O misoprostol 

passa para o leite materno logo após a administração, e 

é provável que mifepristone também. Não há nenhuma 

evidência que sugira que qualquer medicação que 

compõe esse produto seja prejudicial à crianças. As 

mulheres que estão preocupadas com os efeitos do 

misoprostol sobre as crianças podem tomar a 

medicação logo após a amamentação.19 

•  Mulheres com um dispositivo intra-uterino (DIU). 

Mulheres com um DIU podem ser tratadas com 

Medabon® desde que o DIU seja removido antes do 

início do tratamento. Consulte a página 11 para obter 

informações sobre reinicio da anticoncepção depois de 

tomar Medabon®. 

•   Mulheres com infecções sexualmente transmissíveis 

(DSTs). Mulheres com DST confirmada devem ser 

tratadas simultaneamente com o início do abortamento 

médico. Mulheres com suspeita de DST devem ser 

avaliadas e tratadas ou encaminhadas de acordo com o 

tipo de cuidado que necesiitam, entretanto o tratamento 

por suspeita de DSTs  não deve atrasar o abortamento. 
 

Considerando que o Medabon ® é registrado apenas 

para gestações de até nove semanas, a probabilidade de 

sensibilização Rh é muito baixa. Não há atualmente 

evidências suficientes para recomendar a favor ou 
contra triagem Rh com até nove semanas desde a data 

da última menstruação. 20 Dependendo da prevalência 

de RhD-negativo da população e a capacidade de 

oferecer Rh-imunoglobulina, o padrão do país devem 

ser seguido. 
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Confirmando a gravidez e o tempo de 

gestação 
 

Medabon® é licenciado para as mulheres com 

gravidezes de até nove semanas: em outras palavras, 

uma mulher pode tomar Medabon® até 63 dias após 

o primeiro dia da última menstruação. 

 
A duração da gestação pode ser geralmente 

confirmada pela história clínica e com o exame físico. 

Se os sinais de gravidez não estão claramente 

presentes, um teste de gravidez de sangue ou urina 

poderão ser necessários para confirmar o diagnóstico. 

Ultrassom não é necessário e não deve ser um pré-

requisito para o abortamento em locais onde não 

esteja disponível ou torna o procedimento 

excessivamente caro.1, 21 . Onde houver ultrassom 

disponível, esse aparelho poderá ajudar a determinar 

o tempo de gestação, em casos de discrepância na 

data, ou para confirmar uma gravidez intra-uterina. 

 

 

 

 

Escolhendo abortamento médico ou 
aspiração à vacuo 
 

O abortamento médico e a aspiração a vácuo são 

métodos aceitáveis para as mulheres. 22, 23,24 

É muito mais provável as mulheres acharem um 

método aceitável se elas mesmas tiverem a opção 

de escolhê-los.25, 26 
 

As mulheres escolhem o abortamento médico ou 

aspiração à vácuo por várias razões que refletem 

circunstâncias específicas da mulher e do contexto 

cultural. Os fatores que as mulheres consideram na 

escolha de um ou outro método incluem a idade 

gestacional, a duração do processo de abortamento, 

onde o abortamento irá ocorrer, e o que elas 

poderão experimentar.23 

 
Tanto o abortamento médico quanto a aspiração a 

vácuo são métodos seguros e eficazes com baixas 

taxas de complicação.11, 27 Há, portanto, poucas 

situações onde existirá uma clara preferência 

médica para qualquer um dos métodos. 

 

    

   Gravidez ectópica não diagnosticada  

 

Uma gravidez etópica é uma gravidez localizada fora da cavidade uterina. 

Medabon® não trata a gravidez etópica, uma condição pré-existente ao invés de 

uma complicação do procedimento de abortamento. Portanto, a gravidez etópica 

pode ser diagnosticada quando uma mulher que procura um abortamento médico 

é submetida a uma avaliação clínica antes do procedimento. No entanto, a 

gravidez etópica pode passar despercebida durante a avaliação clínica e até 

mesmo permanecer sem ser detectada após um abortamento médico já realizado. 

Uma mulher pode continuar a ter sangramento e cólicas depois de tomar 

Medabon®, mesmo que ela tenha uma gravidez etópica, e é improvável que um 

provedor seja capaz de examinar o material expulso para conformar ao término 

da gestação. Portanto, o diagnóstico e tratamento de gravidez etópica deverão 

ocorrer durante o seguimento dessa paciente. 

 

Sintomas típicos da gravidez etópica são dor abdominal ou pélvica, muitas vezes 

unilateral, e hemorragia vaginal. Dor e sangramento podem ser  persistentes ou 

inconstante e variável e, em alguns casos, ausentes.
28

  Fatores de alto risco para  

gravidez etópica são as cirurgias de trompas, esterilização tubária, gravidez 

etópica anterior, a exposição in útero a dietilestilbestrol, o uso de dispositivo 

intra-uterino (DIU)*, e doença tubária documentada.
30 

 

 

Gravidez etópica pode às vezes ser confirmada com o ultrassom, mas muitas 

vezes um ultrassom apenas pode confirmar a ausência de uma gravidez 

intra-uterina. A medição em série do β-hCG e ultrassom mostrando uma 

cavidade uterina vazia em paciente assintomática, indicam forte  suspeita de 

gravidez etópica. É raro que a gravidez etópica possa ser vista no ultrassom, 

a não ser com uma unidade muito boa, usando sonda transvaginal, ou que 

um profissional altamente qualificado esteja disponível, e que a anatomia 

pélvica da mulher e a localização da gravidez ectópica permita sua 

visualização. Se o ultrassom não está disponível e há a suspeita de uma 

gravidez ectópica, ou se apresenta sintomas e sinais de gravidez ectópica, a 

mulher deve ser encaminhada para um serviço de ginecologia apropriado 

para tratamento de urgência 

 

*As mulheres com DIU na cavidade uterina e aquelas que tiverem feito laqueadura são mais propensas a terem uma gravidez etópica do que gravidez intra-uterina se a 

concepção ocorrer, mas o seu risco basal de gravidez é muito menor do que em mulheres que não utilizam contracepção.29 



 

 

 

 Possíveis razões para recomendar o abortamento 

médico: 

 

 • Obesidade grave. Um procedimento cirúrgico pode 

ser um desafio técnico maior.
1
 

 • Malformações uterinas, um útero com miomas, ou 

história de estenose cervical. 

 • Desejo de evitar um procedimento invasivo. 

 

Possíveis razões para recomendar o abortamento 

cirúrgico (geralmente a aspiração a vácuo): 

 

 • Contra-indicações para o abortamento médico. 

 • Tempo ou restrições geográficas impedem o 

acompanhamento para confirmar que o abortamento 

médico seja completo. 

 • Uma mulher fez a escolha livre e informada de que 

ela gostaria de ser esterilizada ou ter um DIU 

inserido, e os procedimentos podem ser realizados ao 

mesmo tempo. 

 • Suspeita de gravidez ectópica (assim o tecido pode 

ser examinado para verificar se o abortamento está 

completo).

Cada mulher que escolhe o abortamento médico deve ser claramente 

informada: 

 

• O que será feito em cada visita e o que ela deve esperar ou 

precisar fazer em casa.  

• O que ela vai sentir durante o abortamento médico.  

• Quais são os efeitos colaterais mais comuns.  

• Quanto tempo o processo pode demorar.  

• Quais são os riscos e as complicações potenciais.  

• Que medicamentos para a dor estão disponíveis e como usá-los.  

• Que ela deve completar o processo de abortamento, uma vez que 

se inicie.  

• Quando ela vai ser capaz de retomar suas atividades normais, 

incluindo a relação sexual.  

• Quando ela precisa procurar assistência médica.  

• Quais os métodos contraceptivos que estão disponíveis e quando 

iniciá-los. 
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3 Prescrição e administração de Medabon® 
 

 

Agendando abortamento 
médico com Medabon®  

 

Todo o processo de abortamento médico deve ser 

considerado no momento de agendar uma consulta 

clínica entre os provedores de saúde e a mulher. Para a 

maioria das mulheres, a expulsão vai acontecer dentro 

de quatro a seis horas após tomar misoprostol.
31

 

O sangramento e cólicas mais intensas provavelmente 

ocorrerão nesse período. Se o misoprostol for 

administrado em uma clínica, é aconselhável que a 

mulher permaneça na clínica até que ela se sinta 

confortável e capaz de voltar para casa. As mulheres 

devem ser informadas sobre essa questão com 

antecedência para que possam planejar a administração 

do misoprostol de acordo com o tempo de viagem, as 

necessidades, de trabalho e família, e a possibilidade de 

ter um acompanhante com ela se este for o seu desejo. 
 
As mulheres devem ter acesso a cuidados de 

emergência durante o processo de abortamento médico. 

Os provedores e as mulheres devem planejar onde 

procurar atendimento de emergência no raro caso de 

apresentar complicações graves. 

 

Administração de Medabon®  
 
Etapa 1. Mulher engole uma pílula mifepristone. 

Se a mulher vomitar dentro de 30 minutos 

depois de tomar o mifepristone, ela terá que 

tomar outra pílula de mifepristone. 

 

Etapa 2. Quatro comprimidos com 200µg de 

misoprostol são administrados um ou dois dias 

(24-48 horas) após a ingestão do mifepristone 

(veja quadro "administração de Misoprostol", 

página 3). 

 

Administração vaginal: A mulher ou profissional 

de saúde deve usar o dedo para empurrar os quatro 

comprimidos, um por vez dentro da vagina. 

 

Os profissionais de saúde que administram 

misoprostol devem seguir as instruções da bula 

e usar luvas limpas. Se as mulheres, elas próprias, 

administrarem misoprostol via vaginal, seja em casa 

ou na clínica, elas devem ser aconselhadas a lavar as 

mãos primeiro. 

Administração sublingual: As mulheres devem colocar 

dois comprimidos de misoprostol embaixo de sua língua 

e esperar que eles se dissolvam. Tão logo se 

dissolverem, mais dois comprimidos podem ser tomados 

da mesma forma. Se os dois primeiros comprimidos não 

forem dissolvidos após 20 minutos, as mulheres podem 

engolir os fragmentos restantes e colocar os dois últimos 

comprimidos embaixo da língua. 

 
Algumas mulheres podem preferir tomar os quatro 

comprimidos de uma vez. Nesse caso, as mulheres 

devem colocar todos os quatro comprimidos debaixo da 

língua e esperar que eles se dissolvam. Se eles não 

tiverem dissolvido após 20 minutos, as mulheres podem 

engolir os fragmentos remanescentes. 

 

Engolir os comprimidos inteiros (administração oral) é 

menos eficaz do que colocá-los sob a língua até 

dissolver ou durante 20 minutes.5 

 

Mais informações sobre a Etapa 3, a visita de 

acompanhamento, é fornecida na página 12. 

 

Retomando as atividades normais 
 

As mulheres devem ter expectativas claras sobre quando 

elas vão ou podem retomar suas atividades normais. Por 

exemplo: 
 

 

• Pode tomar banho a qualquer momento durante o 

processo de abortamento médico. Não se 

recomenda a ducha vaginal.
32

 

• As mulheres podem perguntar quando elas 

podem retomar a atividade sexual. Não há 

evidências para sugerir um momento ideal, mas 

as mulheres devem ser encorajadas a esperar até 

que elas se sintam confortáveis e prontas (veja 

abaixo). 

• As mulheres podem ovular e, portanto, engravidar, 

antes da primeira menstruação pós-abortamento. As 

mulheres que queiram evitar a gravidez devem usar 

um método contraceptivo durante as relações 

sexuais após tomar Medabon®. Algumas mulheres 

podem ovular tão cedo quanto 10 dias após o 

abortamento. Consulte a página 11 para obter mais 

informações sobre as opções de anticoncepcionais. 

• O retorno da menstruação após o abortamento 

médico, geralmente ocorre após cerca de cinco 

semanas.
33

 



Medabon® Visitas Clínicas e Protocolo 
 
 

Passo 1. Visita clínica inicial e administração de mifepristone 

 
  

• Confirmar a gravidez e o tempo da gestação 

• Assessorar a mulher sobre opções de gravidez / 

   abortamento   

• Exame físico completo e história médica. 

• Triagem para as contra-indicações e fatores de risco. 

• Excluir a gravidez etópica. 

 

Para as mulheres que escolhem Medabon® e tomará 

misoprostol na clínica: 

 

• Orientar a mulher sobre o que esperar  

• Criar cronograma de visitas do Medabon®. 

• Criar plano de seguimento para atendimento de 

emergência • Dar sugestões para lidar com os efeitos 

colaterais. 

• Tomar o mifepristone oralmente. 
 

 

 

 

Para as mulheres que escolhem Medabon ® e tomará o 

misoprostol em casa: 

 

• Assessorar a mulher sobre como administrar misoprostol 

vaginal ou sublingual, utilizando recursos visuais 

apropriadamente. 

• Revisar os sinais de complicações graves e confirmar 

que mulher tem materiais impressos. 

• Criar plano de seguimento para atendimento de 

emergência. 

• Dar sugestões para lidar com efeitos colaterais e fazer 

medicação para a dor disponíveis. 

• Agendar consulta de acompanhamento. 

• Entregar os comprimidos de misoprostol para levar para 

casa. 

• Mulher toma o mifepristone oralmente. 

 

 

 
 
    Passo 2  Administração de misoprostol (24 – 48 horas  

        mais tarde) 

 
Na clínica: 

• Administrar misoprostol vaginal ou sublingual. 

• Ter medicação para dor disponível. 

• Revisar os sinais de complicações graves e 

  certificar-se que a mulher tem material impresso. 

• Revisar os planos de visita de seguimento. 

• Analisar os efeitos secundários e de como tratá- 

   los. 
 

Em casa: 

• A mulher se administra misoprostol vaginal ou 

sublingual.

Contracepção 

 

 

Discutir as opções contraceptivas 

no início do processo. 

 

O método escolhido pela mulher 

vai determinar quando a 

contracepçãoé fornecida. 

 

 
 
 
      

     

      Passo 3 - Visita de seguimento (10-14 dias após a administração de mifepristone) 

 

• Confirmar que o abortamento foi bem sucedido (a maioria das mulheres estará nesta categoria). 

• Se a mulher está enfrentando sangramento problemático (ver página 12 para mais detalhes), as opções de  

tratamento incluem: 

• Esperar mais tempo para cessar a hemorragia. 

• Uma dose adicional de misoprostol. 

• Evacuação uterina. 

         • No caso de continuação da gravidez, a evacuação uterina é recomendada. 
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Como lidar com os efeitos do abortamento 

 

 

Hemorragia 

 

Sangramento pode ser tratado de forma semelhante a 

um período menstrual muito abundante ou a um 

abortamento espontâneo (por exemplo, com 

absorventes ou algodão). Vai ser mais abundante após 

tomar o misoprostol - muitas vezes durante a expulsão 

dos produtos da concepção - e sangramento leve pode 

durar duas semanas ou mais. Não é incomum que o 

sangramento cesse e logo comece outra vez. Algumas 

mulheres, até 20 porcento em um estudo, pode 

continuar a ter sangramento ou spotting 35-42 dias após 

o início de um abortamento médico.34 Se o 

sangramento é abundante, prolongado ou provoca 

anemia (ou sintomas de anemia, tais como tonturas, 

desmaio ou perda significativa de energia), então a 

aspiração a vácuo, a reposição de líquidos, ou 

transfusão pode ser necessária. O risco de hemorragia 

exigindo intervenção (transfusão e/ou aspiração) varia 

de 0,02 a 1,8 percento.35-37 

 
 
Cólicas e dor 

 

As mulheres têm maior probabilidade de sentir dor nas 

primeiras horas após a administração de misoprostol. 

As mulheres devem receber medicamentos (ou onde 

eles não estão disponíveis, prescrição ou recomendação 

de medicamentos) para controlar a dor e ter remédio 

para a dor disponíveis quando se toma o misoprostol. 

Anti-inflamatórios não-esteróides (AINEs) como o 

Ibuprofeno (400-800 mg) se mostraram mais eficazes  

do que o paracetamol (500-1.000 mg)38 e podem ser 

tomados ao mesmo tempo que o misoprostol, mas não 

antes. Se for possível, as mulheres devem ter acesso ou, 

pelo menos, uma prescrição de um remédio narcótico 

para a dor em caso de ser necessario; 30-40 mg de 

codeína podem ser adicionados a qualquer AINE ou ao 

paracetamol. As mulheres devem ser orientadas a 

utilizar outras medidas de conforto, tais como o uso de 

garrafas de água quente. 

Procura de cuidados para possíveis complicações 

 
Ao educar as mulheres sobre o uso de Medabon®, é 

importante ressaltar que as complicações graves são raras, 

mas que elas devem estar atentas para os seguintes sinais e 

sintomas e procurar ajuda (de preferência do seu provedor 

original) se experimenta: 

 

• sangramento persistente, abundante, até o ponto de sentir-

se doentes ou fracas, ou se elas absorvem mais de dois 

pensos higiênicos por hora para mais de duas horas 

consecutivas. 

• Febre de 38°C/100.4°F ou superior que continua além do 

dia seguinte ao uso de misoprostol. 

• vômito persistente ou diarréia por mais do que o dia em 

que foi administrado o misoprostol. 

• Dor abdominal muito forte, contínua, ou progressiva que 

nao é aliviada pela medicação, repouso, aplicação de 

garrafa de água quente, ou de uma almofada de 

aquecimento. 
 
Pouco ou nenhum sangramento 24-48 horas seguintes a 

administração do misoprostol não é uma emergência, mas é 

motivo para a procura de consulta de seguimento, pois pode 

ser um sinal de continuação da gravidez. 

 

Infecção após procedimentos de abortamento médico é rara. 

As mulheres devem, no entanto, ser informadas dos sintomas 

da infecção e encorajadas a procurar consulta de seguimento 

caso aparecerem sintomas de infecção. A gravidade da 

infecção deve determinar qual tratamento é fornecido; 

antibióticos orais são usados para a tratamento da maioria 

das infecções ou suspeitas de infecção.39 

 

As mulheres devem sempre receber informação 

impressa sobre sinais de complicações para levar para 

casa (veja amostra de folheto para pacientes incluido  

nestes materiais). Como observado anteriormente, os 

provedores e as mulheres devem discutir 

um plano para atendimento de emergência antes do 

processo de abortamento médico. Idealmente, as 

mulheres devem procurar tratamento para 

complicações de seus provedores originais. Se o 

provedor original não estiver disponível, acessível, ou 

não puder fornecer o acompanhamento necessário, os 

profissionais devem trabalhar com as mulheres para 

identificar uma alternativa con antecedência. As 

mulheres devem ser encorajadas a levar seus materiais 

informativos com elas se procurar atendimento de 

emergência em outros lugares, caso o pessoal desse 

serviço não esteja familiarizado com o abortamento 

médico e as complicações associadas.
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A maior parte dos cuidados de retaguarda são semelhantes 

aos necessários para as mulheres com um abortamento 

espontâneo, e muitas comunidades têm uma unidade de 

saúde já existentes para prestar esses cuidados. Em casos 

raros ocorrem complicações graves de emergência que 

requerem atendimento (veja as "Diretrizes para Provedores 

de Cuidados Médicos de Emergência "incluída neste 

pacote). 

 

Aconselhamento contraceptivo e serviços 
 
Se deve oferecer contracepção às mulheres que tomam 

Medabon®. As mulheres podem engravidar dentro de 10 

dias do abortamento se elas não estão usando um método 

eficaz de contracepção.40 Existem evidências que dão 

suporte ao uso de qualquer método contraceptivo moderno 

após um abortamento41 descomplicado42. 

 

As mulheres podem começar a tomar os métodos 

hormonais, seja combinada (estrogênio e progesterona) ou 

só de progestógeno, no mesmo dia em que é administrado 

o misoprostol, quando geralmente ocorre a expulsão dos 

produtos da concepção.43 Estes métodos incluem 

contraceptivos orais,44-46 métodos injetáveis, implantes, e o 

adesivo contraceptivo. Para mulheres que tomam o 

misoprostol em casa, elas podem iniciar quaisquer métodos 

hormonais no dia em que tomar misoprostol. Podem 

consultar um provedor para contracepção injetável ou 

implantes. O anel contraceptivo vaginal pode ser iniciado 

quando o sangramento diminuir após a expulsão do 

conteúdo uterino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservativos, espermicidas, o capuz cervical, e o 

diafragma podem ser usados assim que as 

mulheres começarem a ter relações sexuais 

novamente.1 Se uma mulher gostaria de ter um 

DIU ou solicita esterilização, estes procedimentos 

devem ser realizados após que uma avaliação que 

confirme que a mulher não está mais grávida e os 

produtos da concepção foram expulsos. 

 

Planejamento familiar natural ou métodos de 

percepção da fertilidade não podem ser iniciados 

até que a mulher recupere seus ciclos regulares, e 

ela pode precisar usar um método de barreira - 

como um preservativo ou um diafragma até que 

isso aconteça. 
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4     Seguimento 
 
 

É aconselhavel que se marque uma visita de  

seguimento em torno de duas semanas (10-14 dias) após 

tomar o Medabon®. Durante esta visita, o clínico deverá 

confirmar que a mulher já não está mais grávida, que o  

sangramento corresponde ao esperado, provê de 

contracepção se a mulher o deseja e responda as possíveis 

dúvidas. A confirmação de não continuar a gravidez se faz 

pelo exame pélvico, a história de sangramento e outros 

sintomas, ou pelo ultrassom, se necessário. 

 

Os seguintes cenários são os possíveis de serem 

encontrados na visita de seguimento: 
 

Abortamento médico bem sucedido 
 

A mulher relata que ela já não se sente grávida, tomou os 

medicamentos como foi intruída e teve sangramento e 

cólicas como esperado quando ocorreu o abortamento. 

Este é o resultado mais frequente. 
 

Sangramento problemático 
 

Sangramento problemático inclui uma variedade de formas 
de sangramento que podem ser cansativos e dificultar a 
vida da mulher, ou, em casos mais raros, ser uma 
emergência real. Nestes casos a gravidez nao continua 
crescendo mas o sangramento da mulher não se reduz 
como o esperado. O exame pélvico mostra um útero 
pequeno, nao grávido. Salvo situações específicas 
discutidas mais adiante, as opções de tratamento  são: 1) 
esperar mais tempo para que cesse o sangramento; 2) Uma 
dose adicional de misoprostol que faça com que o útero se 
contraia, elimine qualquer tecido residual ou um saco 
vazio persistente, ou 3) evacuação cirúrgica. 
 

Várias formas de sangramento problemático requerem de 

intervenções específicas 

 

•   Sangramento abundante persistente. A mulher pode ter 

sangramento de forma contínua, como durante uma 

menstruação abundante, desde que tomou o misoprostol. 

Se a mulher se sente fraca pelo sangramento se 

recomenda fazer aspiração uterina. Se ela está 

clinicamente estável e se sente bem, deve oferecer-se 

uma nova dose de misoprostol, sempre que a mulher 

possa e esteja disposta a retornar entre dois dias e uma 

semana depois, dependendo da duração e quantidade de 

sangramento, com o fim de avaliar se o sangramento 

está diminuindo.
45

  Apesar de que a administração de 

uma segunda dose de misoprostol é uma pratica 

comum, com o fim de estimular a contração uterina e a 

expulsão de tecido residual, seu uso tem sido estudado 

apenas  

 

 

 

 

 

 

 

para a expulsão de um saco persistente ou um embrião 

retido.
47

 A administração de uma segunda dose de 

misoprostol para aliviar um sangramento problemático 

não tem sido objeto de estudo até agora.  

•  Sangramento errático. Algumas mulheres têm alguns 

dias com muito pouco ou nenhum sangramento ou 

manchado, mas erraticamente apresentam  

sangramento abundante e fresco. Caso a mulher 

apresente sintomas de anemia, está indicado realizar 

aspiração uterina. 

•  Hemorragia. Uma hemorragia que causa 

instabilidade hemodinâmica é uma emergência 

que deve ser tratada com a evacuação imediata 

para esvaziamento do útero. 

Caso a hemorragia tenha sido grave, deve-se 

considerar a necessidade de administrar transfusão de 

sangue ou  soluções que reponham o volume. 
 

 

Continuação da gravidez 
 
A mulher relata continuação dos sintomas de gravidez 

e o tamanhao uterino está aumentado em relação ao 

exame anterior. Nesse caso se recomenda o 

esvaziamento uterino instrumental. 
 

 

Possibilidade de defeitos congênitos, caso 

continue a gestação. 
 
As evidências sobre defeitos congênitos associados a 

mifepristone ou misoprostol são inconclusivos. Sobre 

uma estimativa de dois milhões de procedimentos 

realizados entre 1987 e 2008 nos países em que o 

Laboratorio Exelgyn está autorizado a comercializar 

produtos com mifepristone - Mifegyne® - tem se 

relatado 26 malformações em casos em que o 

tratamento falhou e/ou a mulher mudou sua decisão 

após tomar mifepristone e antes de usar misoprostol.
48 

Seis casos correspondem ao uso só de mifepristona e 20 

ao uso combinado de mifepristona + prostaglandina. 

Segundo os autores, nenhum caso pode ser 

conclusivamente associado ao tratamento. 

 
As mulheres que decidem levar sua gravidez a termo 

devem ser orientadas sobre essa possibilidade de defeito 

congênito e estimuladas a procurar seguimento clínico 

durante a gestação.
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