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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência e característica de uso de medicamentos 
durante a gestação em mulheres atendidas na atenção primária do Sistema Único de Saúde. Foi 
realizado um estudo transversal período de 01 a 30 de janeiro de 2014, na Unidade de Saúde 
Hospital São Lucas, Cambará Paraná. Para coleta dos dados foi utilizado um questionário 
desenvolvido pelos pesquisadores. Foram incluídas no estudo 31 gestantes, com idade média de 
27,3 + 2,4; sendo a maioria delas primigesta (n = 13). A maioria dos medicamentos prescritos 
pertence à classe de risco A da categorização de risco de uso de medicamentos durante a gestação 
proposta pelo Food and Drug Administration; com nenhum medicamento prescrito das classes D e X. 
Os medicamentos mais prescritos foram sulfato ferroso (n = 30), ácido fólico (n = 10) e complexo 
vitamínico (n = 6). Referente à prática de automedicação, os medicamentos mais utilizados foram: 
Butilbrometo de N-escopolamina + dipirona gotas (n = 2) e dexametasona pomada para uso externo 
(n = 2). As prescrições de medicamentos para gestantes não apresentam medicamentos 
considerados potencialmente perigosos para esta população, e atende à recomendações do 
Ministério da Saúde do Brasil; porém algumas gestantes praticam automedição. 
Palavras-chave: Gestantes. Farmacoepidemiologia. Uso racional de medicamentos. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the prevalence and characteristics of drug utilization during pregnancy, 
in the primary public health care. We carried out a transversal study between 1st to 30th January in 
Basic Health Units (BHU) Hospital Sao Lucas, Cambara, Parana. We utilized a questionnaire 
developed by our research team. A total of 31 woman were included, with mean age of 27,3 + 2,4 
years; first pregnant of each woman (n = 13). Most of the prescribed drugs were Food and Drug 
Administration risk category for pregnancy class A; with none prescribed drug classified as class D 
and X. The prescribed drugs more common were ferrous sulfate (n = 30), folic acid (n = 10) and 
vitamins (n = 6). The most common drugs used on self-medication were N-scopolamine butylbromide 
+ dipirone (n = 2) and dexamethasoneointmentfor external use (n = 2). The drug prescriptions did not 
contain drugs classified as potentially harmful to pregnant, and they follow the recommendations of 
the Brazilian Health Ministry; however some pregnant practice self-medication. 

 

Keywords: Pregnancy.Pharmacoepidemiology.Rational use of drugs



 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um marco na história para segurança do uso de medicamentos durante a 

gestação ocorreu nos anos 1960, quando diversos filhos de mães que utilizaram o 

medicamento talidomida durante a gestação apresentaram focomelia (SOTERO et 

al., 2001). 

Este episódio deixou claro que medicamentos administrados a gestantes, 

mesmo que em doses adequadas, são capazes de atravessar a placenta em alguma 

extensão; a menos que sejam biotransformados antes de sua passagem ou que seu 

peso molecular e solubilidade em lipídios limite sua passagem pela barreira 

placentária (BRASIL, 2010). 

Os efeitos dos medicamentos sobre o feto podem ser letais, tóxicos ou 

teratogênicos; que geralmente no primeiro trimestre os medicamentos podem 

promover má formação congênita (principalmente entre a terceira e décima primeira 

semana), e podem afetar o crescimento ou desenvolvimento funcional do feto ou ter 

efeito tóxico quando administrados no segundo ou terceiro trimestre (BRASIL, 2010). 

Baseado nestas informações, as agências sanitárias reguladoras de 

medicamentos de diversos países começaram a exigir dados de segurança do uso 

dos medicamentos na gestação como requisito para conceder autorização de 

produção dos medicamentos (MASTROIANNI, VARALLO, 2013). 

Entretanto, apesar das informações sobre precaução do uso de determinados 

medicamentos durante a gestação, ainda são frequentes situações onde gestantes 

utilizam medicamentos considerados inadequados para uso durante a gestação; 

seja medicamentos prescritos por profissionais de saúde, ou pela prática da 

automedicação (NSAIDs, ACE inhibitors, angiotensin II receptor antagonists, 

andisotretinoin: still too manypregnantwomenexposed, 2010).  Neste sentido, é 

importante o desenvolvimento de estudos de utilização de medicamentos para 

identificar possíveis situações de uso irracional de medicamentos durante a 

gestação. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência e característica de uso 

de medicamentos durante a gestação em mulheres atendidas em uma unidade de 

saúde da atenção primária do município de Cambará, Paraná. 

 

 



 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Delineamento e localização do estudo 

Foi realizado um estudo transversal no período de 01 a 30 de janeiro de 2014, 

na Unidade de Saúde Hospital São Lucas, Cambará Paraná. O município de 

Cambará está localizado na região norte do estado do Paraná, e possui uma 

população estimada de 23.886 habitantes (IBGE, 2010). As ações de atenção 

primária são ofertadas para a população em 6 unidades de saúde, sendo elas 

Unidade Básica de Saúde São José II, Unidade Básica de Saúde Vila Santana, 

Unidade Básica de Saúde Vila Rubim, Unidade Básica de Saúde  Hospital São 

Lucas, Unidade Básica de Saúde Ignês Panichi Ranzé e Unidade Básica de Saúde 

Central. A Unidade de Saúde Hospital São Lucas atende mensalmente 31 

gestantes, realizando o atendimento de 1 a 2 vezes por mês dependendo da 

necessidade de cada gestante. 

 

2.2 Critérios de inclusão 

Foram consideradas elegíveis gestantes que realizam pré-natal na Unidade 

de Saúde Hospital São Lucas, e que compareceram nas reuniões do grupo de 

gestantes da unidade no mês de janeiro de 2014. 

 

2.3 Coleta de dados 

Os dados foram coletados através de entrevista utilizando questionário 

estruturado desenvolvido pelos pesquisadores. As entrevistas ocorreram na Unidade 

de Saúde Hospital São Lucas nos dias em que foram realizadas as reuniões do 

grupo de gestantes da unidade. As entrevistas foram realizadas por uma 

pesquisadora previamente treinada, em uma sala privativa da unidade de saúde. 

O questionário foi desenvolvido para coletar informações sociodemográficas 

(idade, escolaridade, ocupação, renda familiar), clínicas (número de gestações 

prévias, trimestre da gestação atual, número de consultas de pré-natal realizadas, 

ocorrência de hospitalizações, presença de doenças diagnosticadas) e terapêuticas 

(medicamentos utilizados com ou sem prescrição médica). 

 

2.4 Análise dos dados 

Os dados coletados foram digitados em planilha eletrônica para posterior 

análise estatística. Foi utilizada estatística descritiva para avaliar a prevalência e 



 

característica do uso de medicamentos pelas gestantes. Os dados foram 

apresentados em frequência absoluta, frequência relativa, média + desvio padrão, 

conforme mais apropriado. 

Para avaliar o risco de uso dos medicamentos durante a gestação foi utilizada 

a categorização de risco proposta pela Food and Drug Administration (FDA), que 

também é adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nesta 

categorização o risco é expresso pelas letras A, B, C, D e X (Quadro 1), conforme 

nível de dano que o medicamento pode causar para o feto, e preocupações que 

devem ser consideradas.  

Quadro 1. Categorização de risco de uso de medicamentos durante a gestação 
proposta pela Food and Drug Administration (FDA). 

Categoria Riscos e preocupações 

Categoria A Estudos controlados em mulheres não 

demonstraram risco ao feto no 

primeiro trimestre (e não há evidencia 

de risco nos demais trimestres), e a 

possibilidade de prejuízo ao feto 

parece remota. 

Categoria B Para este caso, há duas 

possibilidades: os estudos em 

reprodução animal não demonstraram 

risco fetal, embora não haja estudos 

controlados em mulheres grávidas; ou 

os estudos em reprodução animal 

demonstraram efeito adverso (não 

relacionado a diminuição da 

fertilidade) que não foi confirmado em 

estudos controlados em mulheres no 

primeiro trimestre de gravidez (e não 

há evidencia de risco nos demais 

trimestres). 

Categoria C As possibilidades são: os estudos em 

animais revelaram efeitos adversos 

sobre o feto (teratogênese, 



 

embriocídio ou outro), e não há 

estudos controlados em mulheres; ou 

os estudos em mulheres e animais 

não estão disponíveis. Os fármacos 

classificados nesta categoria de risco 

devem ser empregados somente se o 

beneficio potencial a mãe justificar o 

risco teórico ao feto. 

Categoria D Neste caso, há evidencia positiva de 

risco sobre feto humano, mas os 

benefícios do uso em mulheres 

grávidas podem ser aceitáveis, pois 

superam os danos, por exemplo, se o 

fármaco e necessário em uma 

situação de ameaça a vida da mulher 

grávida ou para uma doença grave 

em que fármacos mais seguros não 

possam ser usados ou são ineficazes. 

Categoria X Estudos em animais ou humanos 

demonstraram anormalidades fetais 

ou há evidencia de risco fetal baseado 

em experiência humana, ou ambos, e 

o risco de uso do fármaco em 

mulheres grávidas excede claramente 

qualquer possível beneficio. O 

fármaco é contraindicado em 

mulheres grávidas ou que possam 

engravidar no decorrer do tratamento. 

 

 

  



 

3 RESULTADOS 
 

Foram consideradas elegíveis para participar do presente estudo um total 31 

gestantes. A Tabela 1 mostra algumas características sociodemográficas das 

participantes do estudo, na qual a maioria das gestantes apresenta 3º grau completo 

e trabalha como secretária do lar. 

Foram encontadas limitações quanto ao auto-retrato das pacientes, pois 

durante a entrevista poderiam ter omitido suas respostas. 

Tabela 1. Características sociodemográficas das gestantes atendidas no Hospital 

São Lucas, Cambará, Paraná, 2014. 

Característica Resultado n % 

Idade média + desvio padrão 27,3 + 2,4 

Escolaridade n (%)  

 1º grau incompleto 2 (6,5) 

 1º grau completo 5 (16,1) 

 2º grau incompleto 7 (22,6) 

 3º grau completo 17 (54,8) 

Ocupação n (%)  

 Secretária do Lar 10 (32,3) 

 Diarista 3 (9,8) 

 Vendedora 3 (9,8) 

 Doméstica 2 (6,5) 

 Secretária 1 (3,2) 

 Recepcionista 1 (3,2) 

 Estudante 1 (3,2) 

 Autônoma 1 (3,2) 

 Atendente de Farmácia  1 (3,2) 

 Ajudante Geral 1 (3,2) 

 Auxiliar de Cozinha 1 (3,2) 

 Operadora de Caixa 1 (3,2) 

 Auxiliar de Produção 1 (3,2) 

 Operadora de Máquina 1 (3,2) 



 

 Auxiliar de Limpeza 1 (3,2) 

 Auxiliar de Vendas 1 (3,2) 

 Balconista de loja 1 (3,2) 

Renda famíliar  + desvio padrão R$ 2055,22 + DP 

 

A maioria das gestantes era primigesta, e estava no segundo trimestre da 

gestação atual. Referente ao número de consultas de pré-natal, todas as gestantes 

realizaram uma a duas consultas. Onze pacientes foram internadas uma vez durante 

a gestação atual; sendo todas as internações relacionadas a queixas de dores de 

deslocamento de placenta ou por placenta baixa. Mais da metade das mulheres 

estudadas não apresentavam nenhum diagnóstico médico de doença durante esta 

gestação (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Características clínicas das gestantes atendidas no Hospital São Lucas, 
Cambará, Paraná, 2014. 

Característica Resultado  

Número de gestações prévias, n (%)  

 1 gestação 13 (42,0) 

 2 gestações 9 (29,0) 

 > 3 gestações 9 (29,0) 

Trimestre da gestação atual, n(%)  

 1º trimestre 5 (16,1) 

 2º trimestre 15 (48,4) 

 3º trimestre 11 (35,5) 

Número de consultas de pré-natal 

realizadas, n(%) 

 

 1 – 2 consultas 31 (100,0) 

Número de hospitalização durante a 

gestação atual, n (%) 

 

 Nenhuma 20 (64,5) 

 1 internação 11 (35,5) 

Doenças diagnosticadas, n(%)  

 Hipertensão 4 (12,9) 



 

 Diabetes  3  (9,7) 

 Candidíase  2 (6,4) 

 Placenta baixa 2 (6,4) 

 Deslocamento de placenta 1 (3,2) 

 Nenhuma 19 (61,4) 

 

A maioria dos medicamentos prescritos pertence à classe de risco A da 

categorização de risco de uso de medicamentos durante a gestação proposta pelo 

FDA; com nenhum medicamento prescrito da classe D e X (Tabela 3). Enquanto, a 

maioria dos medicamentos utilizados sem prescrição médica (automedicação) 

pertence à classe de risco C, com nenhum medicamento prescrito da classe D e X 

(Tabela 4). 

 

Tabela 3. Medicamentos utilizados, com prescrição médica, pelas gestantes 
atendidas no Hospital São Lucas, Cambará, Paraná, 2014. 

Medicamento Classe de risco FDA Número total (%) 

Sulfato ferroso comprimidos A 30 (96,8) 

Ácido fólico comprimidos A 10 (32,2) 

Complexo vitamínico 

comprimidos 

A 6(19,3) 

Metildopa comprimidos C 4 (12,9) 

Insulina NPH C 3 (9,7) 

Butilbrometo de N-

escopolamina + dipirona 

solução oral 

C 2 (6,4) 

Progesterona natural 

micronizada comprimidos 

B 2 (6,4) 

Cloridrato de hesperidina + 

piperidolato comprimidos 

B 2 (6,4) 

Clotrimazol creme para uso 

externo 

C 1 (3,2) 

Metronidazol pomada 

ginecológica 

B 1 (3,2) 

Soro fisiológico com 

anestésico  

C 1 (3,2) 



 

Tabela 4. Medicamentos utilizados, sem prescrição médica, pelas gestantes 
atendidos no Hospital São Lucas, Cambará, Paraná, 2014. 

Medicamento Classe de risco FDA Número total (%) 

Butilbrometo de N-

escopolamina + dipirona 

gotas 

C 2 (6,4) 

Dexametasona pomada 

para uso externo 

C 2 (6,4) 

Triancinolona acetonida + 

neomicina + gramicidina + 

nistatina pomada para uso 

oral 

C 1 (3,2) 

Dipirona  C1 1 (3,2) 

Citrato de orfenadrina + 

dipirona + cafeína 

C 1 (3,2) 

Diclofenaco gel B 1 (3,2) 

1O medicamento dipirona não consta da categorização do FDA; sendo categorizado 

como classe C pela maioria dos autores.  

A dipirona é classicamente uma medicação não aprovada pela FDA, devido ao 

risco de induzir anemia aplásica e agranulocitose (CARVALHO et al., 2012). 

 

A maioria dos medicamentos utilizados com prescrição médica pelas gestantes 

pertence a classe de risco A de uso de medicamentos durante a gestação proposta 

pelo FDA, enquanto que a maioria dos medicamentos utilizados sem prescrição 

médica pelas gestantes pertence a classe de risco C de uso de medicamentos 

durante a gestação proposta pelo FDA (Tabela 5). 

 
  



 

Tabela 5. Medicamentos utilizados, com prescrição médica e sem prescrição 
médica, pelas gestantes atendidos no Hospital São Lucas, Cambará, Paraná, 2014. 
 
 
 
 

Medicamentos 

utilizados com 

prescrição 

Classe de risco 

FDA 

Medicamentos 

utilizados sem 

prescrição 

Classe de risco 

FDA 

Sulfato ferroso 

comprimidos 

A Butilbrometo de N-

escopolamina + 

dipirona gotas 

C 

Ácido fólico 

comprimidos 

A Dexametasona 

pomada para uso 

externo 

C 

Complexo 

vitamínico 

comprimidos 

A Triancinolona 

acetonida + 

neomicina + 

gramicidina + 

nistatina pomada 

para uso oral 

C 

Metildopa 

comprimidos 

C Dipirona  C1 

Insulina NPH C Citrato de 

orfenadrina + 

dipirona + cafeína 

C 

Butilbrometo de N-

escopolamina + 

dipirona solução 

oral 

C Diclofenaco gel B 

Progesterona 

natural 

micronizada 

comprimidos 

B   

Cloridrato de B   



 

 

  

hesperidina + 

piperidolato 

comprimidos 

Clotrimazol creme 

para uso externo 

C   

Metronidazol 

pomada 

ginecológica 

B   

Soro fisiológico 

com anestésico  

C   



 

4 DISCUSSÃO 

 

A realização de estudos de utilização de medicamentos em gestantes é uma 

estratégia efetiva e barata para identificar potenciais problemas no consumo 

(prescrição e automedicação); servindo para prevenir e reduzir a ocorrência de 

desfechos clínicos negativos decorrentes do uso de medicamentos durante a 

gestação. No presente estudo, não foi verificado o uso de medicamentos 

considerados potencialmente perigosos para uso durante a gestação (classes D e X 

da categorização de risco de uso de medicamentos durante a gestação proposta 

pelo FDA); sugerindo uma atuação adequada dos profissionais prescritores desta 

localidade.  

Em nossa amostra, foi verificada uma gestante que fazia o uso do 

medicamento dipirona, devendo este ser evitado, pois ele não consta na 

categorização do FDA. 

Segundo (CARVALHO et al., 2012) a dipirona é classicamente uma medicação não 

aprovada pela FDA, devido ao risco de induzir anemia aplásica e agranulocitose. 

          Pode-se ser utilizado como analgésico durante a gestação o paracetamol 

segundo o Formulário Terapêutico Nacional (BRASIL, 2010). 

Entretanto, uma parcela significativa das gestantes pratica automedicação; 

prática que deve ser evitada durante este período para minimizar o risco de 

problemas relacionados ao uso de medicamentos. 

Semelhante aos estudos anteriores, os medicamentos mais prescritos para as 

gestantes foram sulfato ferroso e ácido fólico (BRUM et al., 2011; CARMO, NITRINI, 

2004; FONSECA, FONSECA, BERGSTEN-MENDES, 2002). O Programa Nacional 

de Suplementação de Ferro recomenda a ingestão diária de 40mg de ferro 

elementar e 400mcg de ácido fólico desde a identificação da gravidez, até o seu final 

(BRASIL, 2013). Neste sentido o grande número de gestantes utilizando sulfato 

ferroso e ácido fólico esta correto, e segue recomendações do Ministério da Saúde 

do Brasil; sendo uma estratégia para prevenir a ocorrência de anemia por deficiência 

de ferro. O uso de ácido fólico também é importante para reduzir o risco de defeitos 

do tubo neural do feto; com estudos demonstrando que o uso de ácido fólico durante 

o primeiro trimestre da gestação reduz em cerca de 50 a 70% a ocorrência de 

defeitos no tubo neural do feto (CASTILLA et al., 2003) 



 

Referente à categorização de risco proposta pelo FDA, nenhum dos 

medicamentos prescritos para gestantes do nosso estudo fazia parte das classes D 

e X; o que é um indicador positivo de segurança da prescrição. Nos estudos 

anteriores realizados no Brasil, a maioria das prescrições também seguiu esta 

tendência (BRUM et al., 2011; CARMO, NITRINI, 2004; FONSECA, FONSECA, 

BERGSTEN-MENDES, 2002). O fato de não encontrarmos prescrições de 

medicamentos das classes D e X demonstra que o risco de ocorrência de problemas 

decorrentes do uso de medicamentos para a gestante e/ou feto é reduzido, 

pensando no medicamento utilizado. Entretanto, mesmo medicamentos das outras 

categorias, quando utilizados de maneira inadequada (exemplo: prescrito para 

paciente apresentando contra-indicações, doses excessivas, duração de tratamento 

excessiva, presença de interações medicamentosas), pode resultar em desfechos 

clínicos negativos (BRASIL, 2008). 

A prática da automedicação é uma atitude que expõe a gestante a vários 

riscos potenciais, e que foi identificada no presente estudo. A automedicação 

também foi relatada em outros estudos observacionais realizados no Brasil, e 

frequentemente está relacionada ao uso de analgésicos não opiódes (BRUM et al., 

2011; FONSECA, FONSECA, BERGSTEN-MENDES, 2002). A facilidade de 

aquisição de medicamentos, mesmo os medicamentos tarjados, em farmácias 

comunitárias brasileiras é algo notório e de conhecimento público; e requer 

intervenções sanitárias urgentes para garantir o uso racional de medicamentos. 

O farmacêutico atua em um local estratégico na cadeia terapêutica do 

medicamento, podendo identificar prescrições que contenham medicamentos 

potencialmente inapropriados para uso durante a gestação. Entretanto, alguns 

estudos realizados no Brasil verificaram que o profissional farmacêutico não executa 

esta avaliação farmacoterapêutica da prescrição adequadamente nos casos de 

gestantes (BALDON et al., 2006; DAMASE-MICHEL et al., 2004). 

  



 

5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo mostram que as práticas de prescrição de 

medicamentos para gestantes seguem as recomendações do Ministério da Saúde, e 

não são prescritos medicamentos potencialmente inapropriados para uso durante a 

gestação. A prática da automedicação foi verificada em nossa amostra, e requer a 

adoção de novas estratégias para ser reduzida. 
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