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MISOPROSTOL
Doses recomendadas 2012

800µg

Aborto induzido1
800µg pv ou sl a cada 3h
(máx x3 en 12h)a

Tratamento da HPP
800µg sl dose únicaf

Aborto retido

600µg

800µg pv a cada 3h
(máx x2)
ou
600µg sl a cada 3h
(máx x2)b

Profilaxia da HPP2
600µg po dose únicae

Aborto incompleto2,3

400µg

600µg po dose únicaa
ou
400µg sl dose únicaa

Maduração cervical
pré-instrumentação

Aborto induzido1,4/
Interrupção da gravidez

400µg pv 3 h ou sl 2–3h
antes do procedimentoa

400µg pv ou sl a cada 3h
(máx x5)a

200µg

Morte fetal intrauterina4
13–17 semanas
200µg pv a cada 6h
(máx x4)c

100µg

Morte fetal intrauterina4
18–26 semanas
100µg pv a cada 6h
(máx x4)c

25µg

Morte fetal intrauterina5
25µg pv a cada 6h
ou
25µg po a cada 2hd

Indução de parto2,5
25µg pv a cada 6h
ou
25µg po a cada 2hd

Cuidado com cicatriz uterina prévia e com cesárea

Primeiro Trimestre

Segundo Trimestre

Terceiro Trimestre

Pós-Parto

Consulte atualizações em www.figo.org
Notas
Referências
1 Para uso onde é legalizado, e com mifepristone, onde esteja disponível
a Abortamento seguro: orientação técnica e de políticas para sistemas de
2 Incluído na Lista Modelo de Medicamentos Essenciais da OMS
saúde – 2ª ed.2013
3 Esperar por 1–2 semanas para que tenha efeito, exceto em caso de
b Gemzell-Danielsson et al. IJGO, 2007
sangramento excessivo ou infecção
c Gómez Ponce de León et al. IJGO, 2007
4 Reduzir as doses pela metade em caso de cesárea prévia ou outra cicatriz
d Recomendações da OMS para indução do parto, 2011
uterina
e Diretrizes FIGO: Prevenção da HPP com misoprostol, 2012
5 Assegurar-se de que utiliza a dose correta. Doses excessivas podem causar
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complicações. Não use em caso de cesárea prévia
Abreviaturas: pv via vaginal; sl via sublingual; po via oral; HPP hemorragia pós-parto; µg micrograma

