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Avaliação dos possíveis efeitos embriotóxicos do misoprostol (Cytotec®)
administrado no período gestacional de pré-implantação

(terceiro dia de gestação) a camundongos.

Evaluation of the possible embryotoxic effects of misoprostol (Cytotec®) administered
on the preimplantation gestatory period (third day of pregnancy) to mice.

Palavras-chave: misoprostol, reprodução, pré-natal, anomalia,
malformação, desempenho reprodutivo.

Key words: misoprostol, reproduction, prenatal, anomaly,
malformation, reproductive performance.

* A. P. de Moraes
** M. M. Bernardi
*** R. Z. Hosomi

ARTIGO  ORIGINAL

Revista Perspectivas Médicas, 11: 8-11, jan/dez 2000.

* Médica veterinária, pós-graduanda em farmacolo-
gia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universi-
dade de São Paulo.
** Professora doutora, pesquisadora da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo (FMVZ/USP) e Universidade Paulista
(UNIP).
*** Médica veterinária, pós-graduanda em farmaco-
logia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universi-
dade de São Paulo.

Contatos com o autor: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da Universidade Paulista (UNIP), Instituto
de Ciências e Saúde. R. Dr. Bacelar, 1212-térreo,
Mirandópolis, São Paulo SP, CEP 04026-002, Brasil, aos
cuidados da Dra. Maria Martha Bernardi, Rua Prof. Dr.
Orlando Marques de Paiva, 87, São Paulo, CEP 5508-
900, Brasil. Tel: 3818-7661 . E-mail: bernarde@usp.br
Instituição: Trabalho financiado pela pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, Instituto de Ciências e
Saúde da Universidade Paulista (UNIP).

Trabalho apresentado no 7º Simpósio de Iniciação
Científica da USP-Área de Ciências Biológicas, em 12
de novembro de 1999 � Ribeirão Preto SP.
Artigo ainda não publicado.

Resumo

O misoprostol (Cytotec ®) é uma prostaglandina
E

1
 sintética utilizada como agente abortivo, sendo que

em casos de aborto inefetivo em humanos, observaram-
se anomalias e malformações fetais. Estudaram-se os

efeitos da exposição materna ao misoprostol no desem-
penho reprodutivo de camundongas e a possível
embriotoxicidade em suas proles. As fêmeas receberam
20mg/Kg de misoprostol por gavage no terceiro dia de
gestação e os fetos foram estudados por análise óssea e
visceral. Os resultados mostraram aumento do número
de fêmeas com reabsorções totais, sendo que as proles
apresentaram anomalias e malformações em ossos e
órgãos, bem como diminuição do peso fetal. Concluiu-
se que o misoprostol é um agente abortivo, toxicante
do desenvolvimento e possivelmente teratogênico.

Summary

The misoprostol (Cytotec®) is a synthetic
prostaglandin E

1
 used to abortion and when it�s

inefficient, anomaly and malformation were observed
in the human fetus.The effects of maternal exposure to
misoprostol on performance of pregnant and to
embryotoxicity of their offspring were studied. The
female mice received 20mg/Kg of misoprostol by
gavage on the third day of pregnancy. The fetus were
studied by skeletal and visceral analysis. The results
were an increased number of total reabsorption,
offspring skeletal and visceral anomalies and
malformation as well as body fetal weight reduction. It
was suggested that misoprostol is an abortive agent, a
toxicant of development and presents a possible
teratogenic effect.

Introdução

O misoprostol é um análogo sintético da
prostaglandina E

1
, tendo sido lançado no Brasil em
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1984 pela Searle-Biomed para o tratamento de úlceras
gástricas e duodenais. Devido à sua capacidade de pro-
mover contração miometrial e abertura da cérvix uterina,
passou a ser empregado terapeuticamente em auxílio a
partos e ilicitamente como agente abortivo(1, 2, 3). Em hu-
manos, nos casos de ineficiência na indução de   abor-
to, notou-se o aparecimento de teratogênese que segue
um determinado padrão: anomalias craniofaciais e de
membros (pés tortos congênitos, agenesia ou
hipoplasia de dedos) associadas ou não à seqüência
de Moebius (paralisia congênita, uni ou bilateral, prin-
cipalmente do VI e VII nervos cranianos), artrogripose
múltipla congênita (articulações congeladas) e
hidrocefalia(4, 5, 6).

O misoprostol tomou-se o mais popular dos  re-
cursos abortivos utilizados no país, havendo um au-
mento de 300% do seu consumo no final da década de
80. Em 1991, calculou-se que o uso do misoprostol como
abortivo atingia 35% do seu consumo geral(7), sendo
necessárias medidas restritivas à sua comercialização.
Entretanto, criou-se um mercado paralelo do medica-
mento no país.

A relevância deste estudo baseia-se no aumento
do número de pacientes infantis atendidos em centros
hospitalares brasileiros, apresentando teratogênese
devido à utilização materna do misoprostol com intui-
to abortivo, aliado ao fato de que poucos estudos expe-
rimentais foram feitos com este medicamento.

Material e Método

Animais

Utilizaram-se fêmeas de camundongos (Mus
musculus) virgens, sexualmente maduras, pesando apro-
ximadamente 25-30g e machos da mesma espécie. Os
animais foram alojados em uma sala com temperatura
controlada por meio de aparelhos de ar condicionado
(20+1ºC) e com ciclo de luz controlado (luz acesa das
6:00 às 18:00hs e apagada das 18:00 às 6:00hs). Água
e comida foram fornecidas �ad libitum� aos animais
durante todo o procedimento experimental.

Droga

Utilizou-se uma suspensão de misoprostol
(Cytotec®) em água destilada, administrada por via
oral (gavage). Como solução controle empregou-se a
água destilada.

Delineamento experimental

Os animais foram divididos em dois grupos, um
experimental (oito fêmeas) que recebeu 20mg/Kg de
misoprostol �per os� no terceiro dia de gestação e ou-
tro controle (seis fêmeas), que recebeu água destilada.

Após o acasalamento, tomou-se como indicativo

de prenhez, a presença do tampão mucoso vaginal,
sendo esse considerado como o primeiro dia de gesta-
ção (GD1). As fêmeas foram pesadas diariamente.

No 19º dia de gestação (último dia do período
gestacional) procedeu-se à laparotomia e ao exame das
fêmeas para observação de lesão ou patologia orgânica.

Expostos os cornos uterinos, procedeu-se a
pesagem do útero gravídico, contagem do número de
corpos lúteos ovarianos, contagem do número de fetos
vivos, mortos e sítios de implantação visíveis. Os fetos
foram examinados quanto a possíveis anormalidades
extemas, pesados individualmente, assim como suas
respectivas placentas. Metade de cada ninhada após
fixação em Bouin, foi encaminhada para o estudo
visceral através do método de secção de WILSON
(1965) e a outra foi utilizada para análise óssea após
evisceração, diafanização em KOH 8% e coloração por
alizarina, segundo STAPLES & SCHENEL (1964)(8, 9).

As porcentagens de perda embrionária foram
calculadas através das seguintes equações:
% de perda pré-implantação = nº de corpos lúteos � nº de implantações x l00

   nº de corpos lúteos
% de perda pós-implantação =  nº de implantações � nº de fetos vivos x 100

nº de implantações

Análise estatística

O teste t de �Student� foi empregado na compa-
ração dos dados do peso materno ao término da gesta-
ção, peso fetal e placentário, perdas pré e pós-implan-
tação, número de reabsorções, corpos lúteos, filhotes
vivos e mortos, número total de filhotes e ganho de
peso materno. O teste do Qui-quadrado foi empregado
para comparação das porcentagens fetais quanto às
anomalias observadas em cada uma das estruturas
analisadas nos grupos controle e experimental. O teste
Exato de Fisher foi empregado para comparação das
porcentagens fetais quanto às malformações observa-
das em cada uma das estruturas analisadas nos grupos
controle e experimental.

Resultados

A análise estatística do peso corporal das
fêmeas, no GD1, GD3 e GD19 não mostrou a existência
de diferenças entre os resultados dos grupos controle e
experimental (dados não mostrados). Os mesmos resul-
tados foram obtidos quando da análise do ganho de
peso na gestação, peso do útero gravídico e peso
materno real ou seja, peso materno - peso do útero
gravídico (dados não mostrados).

A tabela 1 mostra os dados referentes ao desem-
penho reprodutivo destas fêmeas. Observaram-se nas
fêmeas do grupo experimental, aumento das
reabsorções e porcentagem de perda pós-implantação;
na sua prole verificou-se redução do peso fetal e do
peso fetal por ninhada.
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Tabela 1 - Avaliação do desempenho reprodutivo de
fêmeas expostas ou não ao misoprostol. O grupo controle
recebeu solução veículo, o grupo experimental recebeu
20 mg/kg de misoprostol, por via oral no terceiro dia de
prenhez. São apresentadas as médias e respectivos DES.

*p < 0,05 em relação aos animais do grupo controle (teste �t�
de Student)

Na tabela 2, observam-se as anomalias
esqueléticas das proles destas ratas. Nota-se aumento
significativo do número de costelas extras ou onduladas,
de anomalias dos esternébrios e do número de
esternébrios do tipo borboleta nos animais dos grupos
experimentais em relação àqueles do grupo controle.
Nestes mesmos animais verificam-se também menor
ossificação craniana e no total da ossificação.

Tabela 2 - Anomalias esqueléticas de fetos cujas mães foram
expostas ao misoprostol no terceiro dia de gestação. São
apresentados os números totais de fetos e ninhadas afetadas,
bem como o de cada anomalia observada.

* p = 0,0036 muito significante (�teste Qui-quadrado�)
** p = 0,0014 muito significante (�teste Qui-quadrado�)
*** p = 0,0050 muito significante (�teste Qui-quadrado�)
**** p < 0,0001 extremamente significante (�teste Qui-quadrado�)
***** p < 0,0001 extremamente significante (�teste Qui-quadrado�)

A tabela 3 mostra as anomalias orgânicas dos
fetos destas proles. Observou-se a existência de maior
número de simetria renal e pulmão com aspecto espon-
joso nos animais do grupo experimental em relação
àqueles do grupo controle.

Tabela 3 - Anomalias orgânicas de fetos cujas mães  foram
expostas ao misoprostol no terceiro dia de gestação. São
apresentados os números totais de fetos e ninhadas afe-
tadas, bem como o de cada anomalia observada.

* p = 0,0001 extremamente significante (�teste Qui-quadrado�)
** p < 0,0001 extremamente significante (�teste Qui-quadrado�)

A tabela 4 mostra a ocorrência de malformações
esqueléticas nos animais do grupo experimental. Observam-
se agenesia de metacarpo, metatarso, vértebras caudais e
falanges do membro anterior, além de espinha bífida.

Tabela 4 � Malformações esqueléticas de fetos cujas mães
foram expostas ao misoprostol no terceiro dia de gestação.
São apresentados os números totais de fetos e ninhadas
afetadas, bem como o de cada malformação observada.

*p < 0,0001 extremamente significante (teste exato de Fisher)
**p = 0,0001 extremamente significante (teste exato de Fisher)
***p = 0,0107 significante (teste exato de Fisher)
**** p = 0,0046 muito significante (teste exato de Fisher)
***** p = 0,0001 extremamente significante (teste exato de Fisher)
****** p = 0,0107 significante (teste exato de Fisher)

Na tabela 5 observam-se as malformações orgâ-
nicas apresentadas pelos fetos do grupo experimental.
Nota-se o aparecimento de hidrocefalia, microftalmia,
diminuição de massa muscular cardíaca, hipoplasia
de lobo pulmonar, hidronefrose, hipoplasia e agenesia
renal.

Nº de fêmeas utilizadas
Com reabsorções totais
Com morte fetal
Nº de reabsorções
Nº de corpos 1úteos
Nº de implantações
Nº de filhotes vivos
Peso fetal (g)
Peso fetal/ninhada (g)
Peso da placenta (g)
Peso da placenta/ninhada
% de perda pré-implante
% de perda pós-implante

Grupo experimental

8
2
0

      5,50 + 1,18
    12,25 + 0,70
      9,37 + 1,06
        9,0 + 1,34
      1,07 + 0,03*
      1,13 + 0,07*
      0,12 + 0,003
      0,12 + 0,005

49,1
35,22

Grupo controle

6
0
0

   2,83 + 0,65
 11,16 + 0,70
   8,33 + 0,91
   8,33 + 0,91
   1,33 + 0,01
   1,33 + 0,03
  0,13 + 0,002
  0,13 + 0,004

25,74
0

Anomalias esqueléticas

Fetos afetados
Ninhadas afetadas
Costela extra ou ondulada
Alteração de esternébrio (total)
Esternébrio borboleta
Esternébrio rudimentar
Esternébrio assimétrico
Esternébrio bipartido
Esternébrio shaped
Redução da ossificação
(membro anterior)
Redução da ossificação
(membro posterior)
Diminuição da ossificação
vertebral
Diminuição da ossificação
craniana
Total da diminuição da
ossificação
Aumento do espaço entre os
ossos cranianos frontal e occipital

Grupo experimental
(n=27)

27/27
6/6

          21/27 *
           22/27 **
          13/27 ***
            6/27
           7/27
           6/27
          10/27
           1/27

          1/27

         10/27

        25/27 ****

       25/27 *****

         9/27

Grupo controle
(n = 24)

8/24
4/6

8/24
8/24
2/24
2/24
1/24
1/24
2/24
0/24

0/24

0/24

1/24

1/24

0/24

Anomalias orgânicas

Fetos afetados
Ninhadas afetadas
Hemorragia cerebral
Hemorragia de parênquima
tímico
Hemorragia de bulbos olfatórios
Hemorragia pulmonar
Hemorragia pleural
Hemorragia de glândula salivar
Hemorragia renal
Simetria renal
Pontos hemorrágicos em
musculatura
Pulmão com aspecto esponjoso

Grupo experimental
(n=28)

27/28
6/6
2/28

10/28

4/28
17/28
1/28
1/28
2/28

           23/28 *
2/28

    23/28 **

Grupo controle
(n = 26)

10/26
2/6

2/26
0/26

0/26
0/26
0/26
0/26
1/26
7/26
0/26

3/26

Malformações esqueléticas

Fetos afetados
Ninhadas afetadas
Agenesia de costelas
Agenesia de metacarpo
Agenesia de falanges
(membro anterior)
Agenesia de metatarsos
Espinha bífida
Agenesia de vértebras
caudais

Grupo experimental
(n=27)

   17/27 *
6/6

0/27
  12/27 **

    7/27 ***

    8/27 ****
    12/27 *****
     7/27 ******

Grupo controle
(n = 24)

2/24
2/6

2/24
0/24
0/24

0/24
0/24
0/24
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Tabela 5 - Malformações orgânicas de fetos cujas mães fo-
ram expostas ao misoprostol no terceiro dia de gestação.
São apresentados os números totais de fetos e ninhadas
afetadas, bem como o de cada malformação observada.

*p < 0,0001 extremamente significante (teste exato de Fisher)
**p = 0,0022 muito significante (teste exato de Fisher)
*** p < 0,001 extremamente significante (teste exato de Fisher)
****p = 0,0019 muito significante (teste exato de Fisher)

Discussão

Os presentes resultados mostram que o misoprostol
tem ações abortiva e teratogênica na prole de camundongos.

Classifica-se um agente como toxicante do desenvol-
vimento quando este produz efeitos adversos no concepto em
níveis de exposição que não induzam sinais de toxicidade
materna. Agentes tóxicos ou mesmo fatores ambientais são
capazes de reduzir o peso fetal através de suas ações diretas
sobre o concepto ou através da alteração placentária.
Poderia-se fazer uma analogia entre as alterações fetais
observadas no presente trabalho e aquelas relatadas em
bebês humanos, no entanto administrou-se o misoprostol
durante o período gestacional de pré-implantação ou
período do �tudo ou nada�(10).

Nesse período, o embrião constitui-se apenas de um
conjunto de células indiferenciadas, das quais se originarão os
diferentes tecidos do organismo. Devido à intensa multiplica-
ção, a morte celular por um agente nesse período, levaria à
redução do peso fetal ou à embrioletalidade, dependendo do
número de células acometidas e não à anomalias como aquelas
observadas. Assim, algumas hipóteses poderiam esclarecer a
ocorrência de teratogênese pelo misoprostol quando adminis-
trado no período de pré-implantação embrionária.

Sabe-se que as prostaglandinas apresentam ação
sobre a musculatura uterina e que o aumento da contração
miometrial pode levar à aceleração da velocidade de migra-
ção do embrião da trompa uterina ao útero, ainda imaturo
para a implantação. Tal fato poderá ocasionar imaturidade
fetal ao término do período gestacional, que se manifestaria
por retardo da ossificação e imaturidade orgânica. Outro
fator a ser considerado é o da possível alteração do saco
vitelínico, um anexo embrionário com função transitória de
nutrição do embrião, no qual estão presentes as ilhotas
sangüíneas primitivas que originarão os primeiros vasos e
células sangüíneas do concepto. Uma possível bioativação
ou bioacumulação do princípio ativo no embrião, não pode

ser descartada, tendo-se em vista, no entanto, que a meia
vida do misoprostol em humanos é de aproximadamente uma
hora e meia. Desta forma, uma alteração placentária ou mes-
mo vascular do próprio feto poderiam acarretar anomalias e
malformações no concepto(11).

Conclusão

Os resultados sugerem que o misoprostol em ca-
mundongos é um toxicante do desenvolvimento, apre-
sentando também ações abortivas e teratogênicas. Ne-
cessita-se, no entanto, estudos que esclareçam os meca-
nismos pelos quais o medicamento ocasiona tais anor-
malidades durante o período gestacional de pré-implan-
tação embrionária.
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Malformações orgânicas

Fetos afetados
Ninhadas afetadas
Hidrocefalia externa ou dila-
tação dos ventrículos cerebrais
Microftalmia unilateral
Coração com diminuição de
massa muscular
Hipoplasia de lobo pulmonar
unilateral
Dilatação de pelve renal
(hidronefrose)
Hipoplasia renal (unilateral)
Agenesia renal

Grupo experimental
(n=28)

   19/28 *
   6/6 **

    19/28 ***

2/28
2/28

4/28

    9/28 ****

3/28
1/28

Grupo controle
(n = 26)

0/26
0/6

0/26

0/26
0/26

0/26

0/26

0/26
0/26


