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Tratamento médico do aborto diferido

É un procedemento mediante o cal se lle indica unha medicación co propósito de 
extraer do úteroo produto non viable da xestación sen necesidade de cirurxía.

Que é...?

É un procedemento mediante o cal se lle indica unha medicación co propósito de 
extraer do útero o produto non viable da xestación sen necesidade de cirurxía.

Como funciona/realízase?

Realízase administrando unha medicación por vía vaginal que fai que o útero se 
contraia e expulse o feto e a placenta. O fármaco utilizado é o misoprostol que é 
un medicamento utilizado para tratar as úlceras gastroduodenales. Ademais desa 
indicación está demostrada a súa acción tanto como inductor do parto e na 
hemorraxia postparto, como na evacuación uterina do aborto. Todas elas son 
indicacións xinecolóxicas e obstétricas non aprobadas no momento actual pola 
Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (AEMPS), polas que 
se require tramitación especial.

Devandito fármaco administrarase nunha soa dose e días máis tarde realizarase 
un control ecográfico para comprobar a adecuada evacuación uterina e, en caso 
contrario, valorar a realización dun legrado evacuador.

Tras a administración deste fármaco recoméndase utilizar un método 
anticonceptivo fiable polo menos durante o seguinte ciclo menstrual.

Que riscos ou complicacións pode ter?/ Que máis debo saber 
antes de?

Frecuentes e leves:

- Sangrado vaginal (Hemorraxia)
- Dor abdominal.
- Flatulencia (e/ou diarrea)
- Cefalea.

Pouco frecuentes e graves

-
-
-
-

http://esaude.sergas.es/


02/10/2017 13:40

    

• A información contida nesta páxina foi elaborada ou seleccionada e revisada por profesionais do Servizo Galego de Saúde 

e as súas recomendacións non substitúen ao consello médico.

• Esta obra está baixo dunha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported

esaude.sergas.es Páxina 2

- Reacción alérxica ao medicamento ou de hipersensibilidad ao medicamento.
- Hemorraxia severa que requira transfusión sanguínea
- Hipertermia (aumento da temperatura)
- Letargia (decaimiento)
- Vertixes
- Aborto incompleto, que pode obrigar á realización dun legrado evacuador
- Infección do aparello xenital

Cales son as alternativas?

Tratamento cirúrxico (legrado obstétrico evacuador) ou manexo expectante, con 
menores taxas de éxito.

Co tratamento médico do aborto diferido obtéñense similares taxas de eficacia 
que co tratamento cirúrxico (legrado), evitando o ingreso hospitalario, o uso de 
anestesia e as complicacións que se poden derivar do devandito proceso.

Autor/es
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