a
r
a
p
a
i
Gu pes de
i
u
q
e
e
d
ú
sa ce
l
e
e
r
of to con
r
l
o
o
b
t
a
s
o
r
p
o
s
mi nte
e
a
r
d
u
a
d
i
m
e
d
n
a
9
p
1
D
I
V
CO

Desenvolvido por

com a colaboração de

©June 2020, CEDES e Gynuity Health Projects
Design: Jenn Cole Design
Tradução ao português por
Mirian Annoni.

ÍnDiCE
COMO USAR ESTE DOCUMENTO:
Você pode ir a cada uma das seções clicando no Índice
que o leva
numerado. No final de cada seção há um
novamente ao Índice. Também estão incluídos links como
texto sublinhado dentro do documento, que remetem a links
externos. Algumas funções da navegabilidade do documento
podem aparecer alteradas dependendo da versão do leitor
de PDF que está instalado em seu dispositivo.

1

APRESENTAÇÃO
O que
Por que
Quem
Isenção de responsabilidade

2

AVALIAÇÃO
Confirmar a gravidez e determinar a
idade gestacional
Descartar a suposição de uma
gravidez ectópica
Considerações adicionais

3

PREPARAR A PESSOA PARA
O EL ABORTO
Proporcionar informação sobre o processo
O que esperar
Aspectos logísticos
Anticoncepção pós-aborto

4

Administração

5

SINAIS E SINTÔMAS DE
POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES

6

SEGUIMENTO
Depois de uma ou duas semanas
Após quatro semanas
Exemplos de perguntas

7

REFERÊNCIAS E RECURSOS

1/
Apresentação
O QUE
Este recurso oferece um guia baseado em
evidências para garantir a continuidade do
atendimento do aborto usando só misoprostol,
reduzindo os exames que se solicitam e as
consultas presenciais. Esta informação pode
ajudar a realizar ajustes baseados em evidências
nas práticas clínicas para garantir que as pessoas
continuem tendo acesso a um atendimento de alta
qualidade. Ao mesmo tempo, pode contribuir para
limitar as visitas desnecessárias às instituições de
saúde e reduzir os custos tanto para as pessoas
que solicitam um aborto quanto para o sistema de
saúde.
Este guia foi desenvolvido de acordo com as
diretrizes da Organização Mundial da Saúde e
da Federação Internacional de Ginecologia e
Obstetrícia de que se mantenham os serviços
essenciais da saúde reprodutiva durante a
emergência da COViD-191,2 e apresenta opções
para simplificar o atendimento uma vez que tiver
passado a crise.

POR QUE
As projeções realizadas com base na informação
atual mostram que as interrupções nos serviços
de saúde sexual e reprodutiva como consequência
da pandemia de COViD-19 impactarão no acesso
aos serviços de anticoncepção e aborto seguro
o que ocasionará um aumento de gestações não
intencionais, abortos inseguros, complicações
obstétricas e mortalidade materna e do recémnascido.3

QUEM
Este guia está destinado às equipes de saúde que
podem oferecer um aborto com medicamentos
usando misoprostol, uma alternativa segura
e efetiva à administração de mifepristonamisoprostol quando não está disponível a
mifepristona.
Se você tem acesso à mifepristona e ao
misoprostol, existem exemplos de protocolos e
guias para o atendimento remoto.4,5
Se você tem interesse em fazer um aborto com
medicamentos, há mais informação disponível.6

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este documento tem a finalidade de servir como
um guia baseado em evidências; no entanto,
algumas recomendações poderão não ser factíveis
em determinados contextos com base em seus
requisitos legais e de outro tipo.
Acreditamos firmemente que todas as pessoas
têm direito de sentir-se apoiadas e respeitadas
durante sua experiência de aborto. No documento
usamos a palavra “pessoa”, tanto no plural como
no singular, em reconhecimento às pessoas
transgênero, intersexuais e de gênero não-binário
que também podem estar grávidas e necessitar de
atendimento para um aborto.

2/ Avaliação
CONFIRMAR A GRAVIDEZ
E DETERMINAR A IDADE
GESTACIONAL
Um teste de gravidez positivo de urina e/ou uma
avaliação dos sinais e sintomas de gravidez são
suficientes para confirmar a gravidez, enquanto que
a estimativa relativamente precisa da pessoa sobre
o primeiro dia da sua data da última menstruarão
(DUM) permite às equipes de saúde estimar a idade
gestacional.

Idade gestacional <12 semanas
de DUM
As pessoas geralmente sobrestimam e não
subestimam a idade gestacional com base na DUM,
o que pode excluí-las de receber atendimento ainda
que de fato sejam elegíveis.7,8
Algumas pessoas poderiam estar com uma gravidez
mais avançada do que calcularam. Isto pode ser
um motivo de preocupação e deve ser discutido na
consulta inicial.

DESCARTAR A SUPOSIÇÃO DE
UMA GRAVIDEZ ECTÓPICA
Pergunte sobre os antecedentes e sintomas
consistentes com fatores de risco para uma
gravidez ectópica, tais como:
• Escape ou sangramento vaginal durante a
última semana
• Dor pélvica unilateral durante a última semana
• Antecedente de gravidez ectópica
• Antecedentes de ligadura de trompas ou
cirurgia tubária
• DIU dentro do útero no momento da
concepção (ou atualmente)
O misoprostol não serve para tratar a gravidez
ectópica nem a causa de sua interrupção, mas seus
efeitos colaterais podem encobrir os sintomas.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
Podem ser usados outros exames de rotina mas
não são obrigatórios.

Exame clínico e ecografia
Não é necessária uma visita prévia pessoalmente
para estabelecer a elegibilidade ou estimar a idade
gestacional e assim realizar o aconselhamento
e determinar o tratamento adequado. Ainda que
se usem com frequência exames clínicos e/ou
ecografia, os guias da Organização Mundial da
Saúde9 não os exigem.

Testes de laboratório
Os testes de laboratório adicionais, como o de Rh
ou o hematocrito não são necessários e cada vez
são menos recomendados de forma rotineira.
A Federação Nacional para o Aborto (Estados
Unidos)10 e o Colégio Real de Obstetras e
Ginecologistas (Reino Unido)5 recomendam que
não se realize o teste de Rh nem se proporcione
imunoglobulina anti-D antes dos 70 dias da DUM,
se já se sabe que o Rh é positivo, se a pessoa não
deseja ter mais filhos ou se uma pessoa com um Rh
negativo recusa o tratamento devido a que o risco
de sensibilização depois de um aborto prematuro é
extremamente baixo.10,11
Deve-se informar sobre a falta de evidências sobre
o risco de possível sensibilização Rh após os 70
dias da DUM para que a pessoa decida se o risco de
exposição potencial à COVID-19 pesa mais que o
benefício de ir ao laboratório para um teste de Rh.

3/ Preparar a
pessoa para o
aborto
PROPORCIONAR INFORMAÇÃO
SOBRE O PROCESSO
Pode-se oferecer aconselhamento pré-aborto e
anticonceptivo, o consentimento informado e a
informação da situação legal do aborto –nos casos
em que forem necessários– de forma remota se as
regulamentações locais assim o permitirem.
Assegure-se de que a pessoa tenha compreendido
corretamente os seguintes pontos e responda as
perguntas ou dúvidas que ela possa ter.
• Quando e como tomar os medicamentos
• Como aceder ao misoprostol caso as equipes
de saúde não o proporcionem
• O que esperar, início e duração dos sintomas,
efeitos colaterais possíveis e como
administrá-los, possibilidade de que o método
falhe.
• Onde chamar em caso de perguntas ou
dúvidas
• Quando buscar atendimento médico e aonde
deve ir a pessoa em caso de emergência,
inclusive o que deve dizer dependendo do
contexto legal local. Por exemplo, se a pessoa
diz que está grávida e com sangramento, tem
direito ao atendimento ainda que o aborto
esteja legalmente restringido.
• Plano de seguimento

O QUE ESPERAR
Sangramento
O sangramento pode começar depois de tomar a
primeira dose de misoprostol, mas é mais provável
que comece após a segunda ou terceira dose.
Normalmente é similar ou mais abundante que um
período menstrual e inclui coágulos, mas também
pode ser mais leve.

Efeitos colaterais
As cólicas abdominais, náuseas, vómitos, diarreia,
febre e calafrios são efeitos colaterais comuns do
misoprostol. Dado que esta administração requer
várias doses é provável que as pessoas sintam um
mal-estar prolongado.

Duração dos efeitos colaterais
O sangramento, as cólicas e outros efeitos
colaterais são transitórios, mas podem durar várias
horas e devem diminuir de forma significativa depois
de expulsar a gravidez. O escape ou sangramento
leve continuará durante aproximadamente 12 dias,
mas poderia.

Formas de lidar com os efeitos
colaterais
Deve-se discutir como lidar com os efeitos
colaterais antes de que a pessoa use o misoprostol
para ajudá-la a preparar-se com antecedência.
Dor: Tomar ibuprofeno de 400-600 mg a
cada 6 horas ou qualquer outro analgésico
recomendado para dores menstruais
conforme for necessário. Tomá-lo em
forma profiláctica com a primeira dose
de misoprostol ou quando começar a dor,
mas antes de que se intensifique. Também
podem ser úteis alguns métodos adicionais
como bolsas térmicas/garrafas térmicas,
luzes tênues, música e outras técnicas de
relaxamento.
Náuseas: tomar antieméticos.
Febre e calafrios: estes efeitos diminuem
uma vez que o misoprostol é eliminado do
corpo e por isso os antipiréticos não são
particularmente úteis. As compressas frias
poderão proporcionar algum alívio.

Eficácia
O método não é 100% eficaz e a gravidez pode
continuar em até 7 de cada 100 pessoas.12,13 Se
a pessoa suspeitar de que a gravidez continua,
poderia ser necessário considerar oferecer um
atendimento adicional e realizar uma aspiração.

ASPECTOS LOGÍSTICOS
Recomende à pessoa que preveja alguns aspectos
prévios como pedir uma licença no trabalho ou na
escola, ou coordenar o cuidado dos filhos, depois de
tomar a medicação.
Recomende à pessoa que considere que uma amiga
ou familiar esteja com ela durante o processo de
aborto, seja pessoalmente ou por telefone. Este
apoio adicional poderia ser útil para muitas pessoas,
mas não é indispensável. Para algumas pessoas, o
fato de informar o seu parceiro ou a um membro da
família poderia resultar em violência, isolamento ou
impossibilidade de ter acesso ao atendimento.

ANTICONCEPÇÃO DEPOIS DO
ABORTO
Depois de um aborto com medicamentos, a pessoa
pode ter relações sexuais assim que se sentir
pronta e pode ser novamente fértil a partir do oitavo
dia após ter tomado o misoprostol.
Deve-se perguntar às pessoas se elas desejam
conservar suas opções anticonceptivas e, se for
assim, informá-las sobre como terão acesso aos
métodos disponíveis. Pode-se começar a usar a
maioria dos métodos anticoncepcionais (exceto o
DIU) no mesmo dia em que tomar a primeira dose de
misoprostol.9

4/
Administração
A administração de misoprostol somente, que
recomenda a OMS9, consiste em três doses de
misoprostol por vía sublingual ou bucal a cada
três horas. Cada dose é de 800 mcg (quatro
comprimidos de 200 mcg).

1a DOSE

2a DOSE

3a DOSE

Início

3 horas depois
da 1a dose

3 horas depois
da 2a dose

4 comprimidos
de 200 mcg

4 comprimidos
de 200 mcg

4 comprimidos
de 200 mcg

Deve-se colocar as pílulas de forma sublingual
(debaixo da língua) ou bucal (entre a gengiva e a
bochecha, duas de cada lado) durante 20 a 30
minutos enquanto se dissolvem e depois deve-se
tragá-las.

SUBLINGUAL
(DEBAIXO DA LÍNGUA)
		

BUCAL
(ENTR A GENGIVA E A BOCHECHA,
2 DE CADA LADO)

As três doses devem ser administradas pela
mesma via.
Deve-se tomar as três doses inclusive se já
começou o sangramento ou se já se expulsou a
gravidez.
Se vomitar enquanto tiver o misoprostol
sublingual ou bucal, a seguinte dose deve ser
administrada imediatamente.
Se não ocorrer o sangramento depois de tomar
as três doses, considere oferecer mais misoprostol
ou outros métodos de aborto.

5/ Sinais e
sintomas de
possíveis
complicações
A pessoa deve chamar (ou procurar
atendimento) se:
O sangramento não
começar dentro das
3 horas posteriores
de haver tomado
a terceira dose de
misoprostol.

O sangramento
encharcar por
completo os
absorventes
femininos grandes por
hora durante mais de
duas horas seguidas.

Dor intensa que
não melhora com
analgésicos, repouso
nem bolsas térmicas.

Febre que persiste
durante mais de
24 horas depois de
tomar a última dose
de misoprostol ou
secreção vaginal com
mau cheiro.

Náuseas, diarreia
ou fraqueza que
persistem durante
mais de 24 horas
depois de tomar
a última dose de
misoprostol ou enjoos
ou vómitos que
continuam por mais
de 2 horas.

>

A ausência de
sangramento ou
sangramento leve
poderão indicar una
falha do método.

>

Um sangramento
excessivo e
prolongado poderia
indicar a presença
de tecidos retidos.

>

Uma dor abdominal
intensa e
persistente poderia
indicar a presença
de tecidos retidos.
Uma dor unilateral
intensa poderia
indicar a presença
de uma gravidez
ectópica.

>

Poderiam indicar
que existe uma
infecção.

>

Estes indicam
que poderia ser
necessário avaliar
a pessoa paraver
se existem outros
transtornos.

6/
Seguimento
DEPOIS DE UMA OU DUAS
SEMANAS
Planeje o seguimento (p. ex., por telefone ou
mensagem de texto) uma ou duas semanas depois
de que a pessoa tome as doses de misoprostol.
O procedimento de aborto pode ser oferecido
igualmente mesmo que não seja possível o
seguimento.
Durante o seguimento, as equipes de saúde
devem perguntar sobre o sangramento, os efeitos
colaterais, a expulsão e os sintomas atuais,
inclusive os sintomas de gravidez.
Se existir qualquer dúvida em relação a que a
gravidez continue, a uma gravidez ectópica*,
a um sangramento excessivo ou tecidos retidos,
deve-se conversar sobre as formas possíveis de
administrá-lo.
*Não se pode descartar uma gravidez ectópica até se obter um teste de
gravidez negativo.

Após QUATRO SEMANAS
Quatro semanas depois de ter tomado o
misoprostol, a pessoa pode fazer um teste de
gravidez de venda-livre para comprovar se o aborto
se completou. Caso o teste seja feito antes das
quatro semanas, podem ser detectados níveis de
hCG que dão um resultado positivo ainda que o
aborto tenha sido bem-sucedido.
Caso os sinais e sintomas e/ou um teste de
gravidez indiquem que a gravidez continua, deve-se
programar una visita pessoalmente para avaliar e
discutir as opções de atendimento adicional.

EXEMPLOS DE PERGUNTAS
Estas perguntas podem ser realizadas em qualquer
momento depois que a pessoa tomar o misoprostol.
• Como você se sente?
• Você pode descrever o sangramento desde
que tomou as pílulas? Observou coágulos e
tecido? Ainda tem sangramento? Quanto?
• Você pode identificar o momento em que
expulsou a gravidez?
• Você acredita que continua estando grávida?
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