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A prática ilegal do aborto pode acarretar diversos malefícios à saúde da mulher.  Pelo fato de 

no Brasil o aborto ser uma prática proibida por lei, as mulheres recorrem a métodos ilegais, 

além de outras situações favorecerem a procura clandestina por esses métodos. O misoprostol 

o qual é comercializado é uma prostaglandina, utilizada para tratar úlceras gástricas, um 

fármaco que tem ação de promover a proteção da mucosa gástrica. Com o conhecimento da 

população sobre sua ação abortiva ele passou a ser utilizado de forma ilegal para interromper 

a gravidez, porém além de provocar o aborto por causar estimulação direta no miométrio e a 

indução da contração uterina, o medicamento também provoca hemorragias, podendo levar ao 

óbito materno. No Brasil há uma grande taxa de tentativas abortivas pelo uso irracional dos 

medicamentos, e o misoprostol é o principal deles. O objetivo de estudo foi demonstrar as 

principais consequências que a prática do uso clandestino de misoprostol trás. O trabalho 

trata-se de uma revisão de literatura sistemática, onde foi realizado um levantamento 

bibliográfico a partir das seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online 

(Scielo®), Centro Latino Americano e do Caribe de Informação das Ciências da Saúde 

(Lilacs®), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS®), Sistema Online de Busca e Análise de 

Literatura Médica (MEDLINE®), utilizando as palavras chaves: misoprostol, aborto, 

intoxicação por misoprostol, morte materna. Os critérios de inclusão utilizados para eleição 

dos artigos foram: artigos escritos na língua inglesa e em português, publicados entre os anos 

de 2008 a 2018 e que abordem a temática pesquisada. Foram excluídos os artigos que não 

obedeceram aos critérios descritos. Os estudos mostraram resultados satisfatórios quanto à 

ação abortiva do misoprotol, apesar de não possuir tal finalidade, no entanto tal fármaco 

quando utilizado sem orientação médica pode causar diversas consequências prejudiciais à 

saúde da mulher e até mesmo o óbito materno. 

 

 Palavras chave: Misoprostol. Aborto. Óbito materno. 
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