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RESUMO 
 
Introdução: O pré-natal não deve ter como único atuante o obstetra, deve-se incluir 
também o acompanhamento de outros profissionais da saúde, entre eles o 
farmacêutico. Diante disso, esse trabalho teve por finalidade verificar os 
medicamentos utilizados por gestantes atendidas durante o pré-natal em uma 
Unidade Básica de Saúde. Metodologia: Essa pesquisa foi realizada através de uma 
consulta aos prontuários das gestantes que realizaram o pré-natal na Unidade Santa 
Teresinha em Pedra Branca-CE e transcritos para um questionário semi-estruturado 
individual, elaborado especificamente para a pesquisa no mês de abril de 2018. 
Resultados e Discussão: Foi relatado o uso de 187 medicamentos gerando uma 
média de 2,7 por gestantes. Os princípios ativos usados com maior frequência foram: 
sulfato ferroso (37%), ácido fólico (35%), metoclopramida (10%), cefalexina (6%) e 
paracetamol (5%). Os resultados apresentados demonstraram semelhanças com os 
da literatura, mas também reforça a necessidade de mais conhecimento sobre o perfil 
de utilização de medicamentos em gestantes, visto que a maioria pode trazer riscos à 
mãe e ao feto. Conclusões: Diante disso, os farmacêuticos são profissionais que 
podem desempenhar um papel relevante numa monitoração, colaborando juntamente 
com outros profissionais da saúde na garantia de um tratamento seguro e efetivo para 
as gestantes. 
 
Palavras-chave – Atenção Farmacêutica, Gestantes, Medicamentos, Unidade Básica 
de Sáude. 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: The prenatal care should not only be performed by the obstetrician, it 
should also include the follow-up of other health professionals, among them the 
pharmacist. Therefore, this study aimed to verify the medications used by pregnant 
women attended during prenatal care in a Basic Health Unit. Methodology: This 
research was carried out through a to the records of the pregnant women who 
performed the prenatal care in the Santa Teresinha in Pedra Branca-CE and 
transcribed for a semi-structured questionnaire Individual, specifically designed for 
research in April 2018. Results and Discussion: It was reported the use of 187 drugs 
generating an average of 2.7 per pregnant women. The most frequently used active 
ingredients were: ferrous sulfate (37%), folic acid (35%), metoclopramide (10%), 
cephalexin (6%) and paracetamol (5%). The results presented demonstrated 
similarities with those in the literature, but also reinforces the need for more knowledge 
about the profile of the use of drugs in pregnant women, since the majority can bring 
risks to the mother and the fetus. Conclusions: In view of this, pharmacists are 
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professionals who can play a relevant role in monitoring, collaborating with other health 
professionals to ensure a safe and effective treatment for pregnant women. 
 
Keywords - Pharmaceutical Care, Pregnant Women, Medications, Basic Health Unit. 
 
INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, os estudos de utilização de medicamentos revelam que a média de 
consumo é de dois medicamentos por gestante. Esse fato impulsiona o 
desenvolvimento de pesquisas em nível local, na tentativa de descrever perfis de 
utilização e padrões de prescrição e de consumo de medicamentos por gestantes 
(ROCHA et al., 2013; GUERRA et al., 2008).  
De acordo com o Food and Drug Administration (FDA), órgão americano responsável 
pela avaliação, autorização, comercialização e controle de medicamentos e alimentos 
nos Estados Unidos, foram estabelecidas cinco categorias (A, B, C, D e X) de risco 
indicadas para medicamentos potencialmente inapropriados para gestantes, de 
acordo com estudos científicos (RODRIGUES; TERRENGUI, 2006; FDA, 2015). 
Muitas vezes a falta de qualificação de toda uma equipe, pode refletir 
significativamente no nascimento de uma criança saudável. Os profissionais da área 
de saúde devem atuar em conjunto para minimizar erros, orientando as gestantes 
sobre a importância do uso racional de medicamentos, e do perigo da automedicação. 
Entre estes profissionais encontra-se o farmacêutico, que tem função importante de 
aconselhamento das gestantes, o que pode ser determinante na utilização ou não de 
um medicamento e na detecção de medicamentos prescritos de alto risco teratogênico 
conhecido (NICARETTA et al., 2016). 
Nesse contexto, o estudo teve como objetivo verificar os medicamentos utilizados por 
gestantes atendidas durante o pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde em um 
município do Sertão Central, classificando os medicamentos mais utilizados, quais os 
riscos que os mesmos podem causar, e se os medicamentos foram prescritos ou não. 
 
METODOLOGIA 
 
Foi realizada uma pesquisa do tipo observacional, descritiva, transversal, consistindo 
em uma abordagem quantitativa, em uma Unidade Básica de Saúde localizada no 
município de Pedra Branca-CE. A amostra constituiu-se por 70 gestantes entre o 
primeiro ao terceiro trimestre de gravidez, que compareceram para consulta de pré-
natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A coleta de dados foi realizada no mês de 
abril de 2018, por meio de consulta aos prontuários das gestantes que realizaram o 
pré-natal na Unidade Santa Teresinha e transcritos para um questionário semi-
estruturado individual, elaborado especificamente para a pesquisa.  
A consulta aos prontuários das gestantes teve por objetivo coletar informações como 
as variáveis englobadas no estudo: dependentes (utilização de medicamentos, se 
prescritos ou não) e independentes (idade, escolaridade, estado civil, renda, idade 
gestacional que iniciou o pré-natal, período da atual gestação, tabagismo e doenças 
crônicas). Para a avaliação dos riscos teratogênicos foi utilizada a classificação da 
Food and Drug Administration (FDA).  
Neste sistema, os medicamentos são classificados em cinco classes: classe A, que 
designa medicamentos seguros na gravidez; classe B, que incorpora medicamentos 
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sem riscos fetais em animais, mas sem estudos em humanos; classe C, que contém 
medicamentos teratogênicas em animais, porém sem estudos em humanos; classe D, 
que designa medicamentos que geram efeitos adversos ao feto, mas pode-se 
considerar a relação risco-benefício; e classe X, cujos medicamentos são 
contraindicadas na gestação por prover teratogenicidade em humanos. 
Posteriormente, foi realizado todas as análises dos dados e os mesmos foram 
transcritos em gráficos e tabelas para apresentação dos resultados. O presente 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Católica de Quixadá, através da Plataforma Brasil sob protocolo de n° 2.530.898 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Das 70 gestantes entrevistadas, 87% correspondiam a faixa de (21 a 36), 54% 
referiam terem até o ensino médio, 56% referiam união consensual, 74% possuíam 
alguma renda familiar, e 97% iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre. Quanto ao 
período gestacional, 51% estavam no primeiro trimestre da atual gestação, no 
segundo, 41% e no terceiro, 7%. 4% eram tabagistas e apenas 3% eram portadoras 
de doenças crônicas. Foi reportado um total de 187 medicamentos, gerando média de 
2,7 por gestantes. Os princípios ativos usados com maior 9 frequências foram: sulfato 
ferroso 70 (37%), ácido fólico 65 (35%), metoclopramida 18 (10%), cefalexina 12 (6%) 
e paracetamol 9 (5%). 
Um estudo realizado na cidade de Natal-RN, encontrou resultados semelhantes ao 
observado nesta pesquisa, onde a média de utilização de medicamentos por gestante 
ficou próxima a 2,4, e os princípios ativos usados com maior frequência foram: sulfato 
ferroso (22,7%), paracetamol (13,1%), ácido fólico (12,9%), dipirona (10,4%), 
butilescopolamina (8,3%) e dimenidrinato (6,4%) (GUERRA et al., 2008).  
Esses dados demonstram ser compatíveis com os do estudo de (BESERRA et al., 
2014), onde os medicamentos mais prescritos foram: sulfato ferroso (19,59%), ácido 
fólico (18,24%), paracetamol (13,51%), dipirona (3,72%), butilescopolamina (5,74%), 
cefalexina (6,76%). No estudo de Ferreira e Gama (2010), foram realizadas perguntas 
as gestantes sobre os benefícios que o ácido fólico e sulfato ferroso podem 
proporcionar ao feto durante a gestação.  
No resultado das entrevistadas, verificou-se que 71,43% gestantes desconheciam a 
real função do ácido fólico durante a gestação e que 28,57% tinham um conhecimento 
parcial quanto aos benefícios do uso do ácido fólico, citando em seus relatos somente 
a formação dos ossos do feto.  
Em relação à necessidade da suplementação do sulfato ferroso durante a gestação, 
se faz importante, pois reconhece-se que a deficiência de ferro e a anemia ferropriva 
é o problema mais comum durante esse período, porém sua prevalência é 
desconhecida (SANTOS, 2007).  
Dos 187 medicamentos, 183 (97%) foram prescritos e 4 (3%) foram utilizados por 
automedicação. Os medicamentos mais utilizados por automedicação foram o 
paracetamol (2%) e AAS (1%). Outros estudos encontraram resultados semelhantes, 
onde o paracetamol é o medicamento mais utilizado por automedicação por gestantes 
(BRUM et al., 2013).  
O Paracetamol é largamente aceito para uso durante a gravidez, e mostrou ser a 
analgesia de escolha durante todos os estágios da gestação. Ele é usado para 
tratamento de dor e infecção suave à moderada, e mediador de febre. Administrando 
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doses terapêuticas, o medicamento não é associado com malformação congênita 
(PERTL et al., 2000).  
De acordo com a classificação Anatomical Therapeutic Chemical Classification 
System da OMS (ATC), podemos afirmar que a classe de medicamentos mais 
utilizadas pelas gestantes foram: 135 (72%) antianêmicos, 18 (10%) antieméticos, 12 
(6%) antibacterianos sistêmicos, 12 (6%) analgésicos, 4 (2%) antiácidos. 
Algumas classes de medicamentos encontradas no presente estudo, concordam com 
os resultados de Ribeiro et al., (2013), onde obteve-se que as classes mais utilizadas 
são: antianêmicos, anti-infecciosos, analgésicos, antieméticos, antihipertensivos e 
anti-inflamatórios.  
O grupo dos antibacterianos foi prescrito para tratar infecções urinárias em oito 
gestantes. Apenas uma teve infecções repetidas, sendo submetida duas vezes a 
antibioticoterapia. Neste grupo, quatro delas necessitaram tratamento dentário e 
utilizaram antibióticos para tratar infecções odontológicas.  
As infecções urinárias são as principais complicações clínicas da gestação, sendo a 
Escherichia coli o patógeno mais envolvido. No tratamento deste tipo de infecção são 
necessários antimicrobianos de fácil administração, baixo custo, livre de efeitos 
colaterais e que ofereçam segurança à mãe e ao feto (MAEDA;SECOLI, 2008).  
Para uma observação mais criteriosa dos possíveis efeitos teratogênicos, os 
medicamentos utilizados pelas gestantes foram distribuídos na classificação FDA, 
tendo como resultado: 136 (73%) na categoria A, 42 (22%) na categoria B, 8 (4%) na 
categoria C, 1 (1%) na categoria D e nenhum na categoria X. Das quatro gravidas que 
utilizaram medicamentos por automedicação, três estavam incluídos na categoria B, 
que foi o paracetamol (B03 analgésico), no segundo trimestre, e uma estava incluída 
na categoria D, que foi o AAS (M01 anti-inflamatório), também no segundo trimestre. 
Nota-se que a maioria dos fármacos utilizados pertencem à categoria de risco A 136 
(73%).  
No estudo de Fonseca et al., (2002), 42,4% dos medicamentos mais utilizados pelas 
gestantes foram classificados na categoria C. Esse resultado diverge do estudo em 
questão, onde apenas 4% pertencem à categoria de risco C, na qual a segurança é 
incerta por não haver estudos controlados em humanos.  
O estudo de Guerra et al., (2008) descreve que apenas 3% dos medicamentos 
utilizados pelas gestantes enquadravam-se na categoria D, onde apresenta uma 
minoria no presente estudo, apenas 1% categoria D. Essa classe de medicamento 
não deve ser utilizada, principalmente por automedicação, pois a experiência de uso 
durante a gravidez mostrou associação com o aparecimento de má-formação, mas 
que a relação risco-benefício pode ser avaliada.  
É importante ressaltar que nenhuma das gestantes entrevistadas fez uso de algum 
medicamento da classe X, que são medicamentos associados com anormalidades 
fetais em estudos com animais e em humanos e/ou cuja relação risco benefício 
contraindica seu uso na gravidez.  
Os dados desse trabalho diferem do estudo de Nicaretta et al., (2016) em relação à 
classificação de risco na gravidez do FDA, que se obteve maior total na Categoria B, 
em seguida Categoria C, depois Categoria A e por último Categoria D, e nenhuma na 
Categoria X. 

 
CONCLUSÕES 
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 Os resultados apresentados demonstraram semelhanças com os da literatura, 
mas também reforça a necessidade de mais conhecimento sobre o perfil de utilização 
de medicamentos em gestantes, visto que a maioria pode trazer riscos à mãe e ao 
feto. Diante disso, os farmacêuticos são profissionais que podem desempenhar um 
papel relevante numa monitoração, colaborando juntamente com outros profissionais 
da saúde na garantia de um tratamento seguro e efetivo para as gestantes, fazendo 
uma avaliação farmacêutica na prescrição/dispensação e na forma de como esses 
medicamentos estão sendo utilizados por elas. 
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