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RESUMO 

 

A utilização de medicamentos na gestação é um fenômeno que têm sido descrito por estudos 

farmacoepidemiológicos em todo o mundo, isso porque gestantes podem apresentar 

problemas de saúde que muitas vezes requerem o uso de medicamentos, porém existem 

inúmeras lacunas sobre as consequências ao feto e à gestante. Para orientar o prescritor na 

escolha terapêutica mais adequada para uma gestante, a agência norte-americana Food and 

Drug Administration (FDA) classificou os medicamentos segundo critérios de risco, na 

tentativa de direcionar e tornar mais segura a prescrição. Este trabalho caracteriza o perfil 

farmacoepidemiológico, os fatores associados a utilização de medicamentos antes e durante a 

gestação e os fatores associados a utilização de medicamentos considerados seguros ou de 

risco em uma população de gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde que estavam 

inscritas em atendimento pré-natal. Foi realizado um estudo transversal, com 1091 gestantes, 

os dados foram coletados de junho de 2012 a fevereiro de 2014, através de um formulário 

previamente estruturado. Esse formulário continha perguntas sobre condições 

socioeconômicas da família, dados demográficos, história reprodutiva materna, hábitos 

maternos e alimentares, trabalho materno, consumo de medicamentos e assistência pré-natal. 

O perfil encontrado foi de uma mulher com idade média de 25 anos, negra, ativa, com ensino 

fundamental completo e que mora com companheiro. Cerca de 83,0% das entrevistadas 

iniciaram seu pré-natal no 1º trimestre e 37,41% realizaram pelo menos quatro consultas pré-

natais. A prevalência para consumo de medicamentos antes e durante a gestação foi de 52,1% 

e 84,7% respectivamente. Após análise os seguintes fatores estavam associados a utilização de 

medicamentos antes da gestação: Gestantes com idade ≥ 30 anos de idade, as não negras, as 

que iniciaram o pré-natal depois do 1º trimestre e as que fazem parte da classe econômica 

C/D/E. Há um aumento na prevalência da utilização de medicamentos durante a gestação 

entre as gestantes com escolaridade ≥ 11 anos de estudo, ter feito mais de três consultas pré-

natais e ter algum problema de saúde. O uso de medicamentos de risco foi observado em 

25,2% das gestantes e os fatores associados a essa utilização foram: idade maior que 24 anos, 

início do pré-natal durante o primeiro trimestre e ter algum problema de saúde. Os resultados 

deste estudo são semelhantes aos descritos na literatura, onde as gestantes são expostas a uma 

grande variedade de medicamentos, e sugerem uma medicalização da gestação e necessidade 

do desenvolvimento de evidências científicas capazes de promover a melhoria contínua da 

qualidade da assistência materno-infantil, além de investimentos em educação profissional 

continuada que promovam o uso racional de medicamentos no período pré-natal. 



 
 

Palavras-chave: Uso de medicamentos. Gravidez.  Farmacoepidemiologia. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The use of medication during pregnancy has been described in pharmacoepidemiological 

studies. Pregnant women may have health problems that often require the use of drugs, but 

there are numerous  on the consequences to the fetus and to the pregnant woman. To guide the 

most appropriate therapeutic choice for a pregnant, the US Food and Drug Administration 

(FDA) classified the medicines according to risk criteria in an attempt to target and make 

safer the prescription. This work characterizes the Pharmacoepidemiological profile, the 

factors associated with use of drugs before and during pregnancy and factors associated with 

use of safe or risk drugs in a population of pregnant women users of the Unified National 

Health System who were enrolled in prenatal care. A cross-sectional study was conducted 

with pregnant women in 1091, data were collected from June 2012 to February 2014, through 

a previously structured form. This form contained questions about socio-economic conditions 

of the family, demographics, maternal reproductive history, maternal and feeding habits, 

maternal employment, use of medications and prenatal care. The profile found was a woman 

with an average age of 25, black, full elementary school and living with a partner. Of 

respondents 83,0% began their prenatal care in the first trimester and 37.41% had at least four 

prenatal consultations. The prevalence of drug consumption before and during pregnancy was 

52.1% and 84.7% respectively. After analysis, the factors associated with use of drugs before 

pregnancy were: Pregnant women aged ≥ 30 years old, not black , begin prenatal after the first 

trimester and be of the economic class C / D / E. There is an increased prevalence of drug use 

during pregnancy among women with schooling ≥ 11 years of study, have done more than 

three prenatal visits and have some health problem. The use of risk drugs was observed in 

25.2% of pregnant women and the factors associated with such use were: age greater than 24 

years, early prenatal care during the first trimester and have some health problem. The results 

of this study are similar to those described in the literature, where pregnant women are 

exposed to a wide variety of drugs, and   suggest a medicalization of pregnancy and the need 

to develop scientific evidence able to promote continuous improvement in the quality of 

maternal and child care, and investments in continuing professional education that promote 

rational use of medicines in the prenatal period. 

 

Keywords: Drug Utilization. Pregnancy. Pharmacoepidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Farmacoepidemiologia 

 

Farmacoepidemiologia pode ser definida como a disciplina que estuda o uso e os 

efeitos dos medicamentos em um grande número de pessoas, utilizando conhecimentos tanto 

da farmacologia clínica quanto da epidemiologia. Assim, a farmacoepidemiologia pode ser 

vista como a disciplina que une essas duas ciências (TOGNONI; LAPORTE, 1989). 

Farmacologia clínica é o estudo do efeito de fármacos em seres humanos, parte de 

sua tarefa é proporcionar uma avaliação risco-benefício do efeito dos medicamentos nos 

pacientes. Ao fazer essas avaliações é necessário fornecer uma estimativa da probabilidade de 

efeitos benéficos ou adversos nas populações e de outros parâmetros relacionados ao uso de 

medicamentos, e para isso podem ser usadas as metodologias epidemiológicas. 

Farmacoepidemiologia, então, também pode ser definida como a aplicação de métodos 

epidemiológicos para problemas farmacológicos (PORTA; HARTZEMA, 1991). 

Deste modo ela está dividida em duas vertentes: a Farmacovigilância e os Estudos 

de Utilização de Medicamentos (EUM) que têm por objetivo aprofundar os conhecimentos 

acerca do impacto dos medicamentos em seres humanos (CASTRO, 2000). 

A farmacovigilância de acordo com o conceito da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) compreende as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e 

prevenção de efeitos adversos ou outros problemas relacionados a medicamentos, essa 

definição tem sido ampliada para incluir produtos fitoterápicos, medicamentos tradicionais e 

complementares, hemoterápicos, produtos biológicos, produtos para a saúde e vacinas (OPAS, 

2005). 

Ela identifica e avalia os efeitos da utilização aguda e crônica dos medicamentos 

na população ou em subgrupos de pacientes expostos a tratamentos específicos, além disso, 

estuda principalmente a ocorrência de reações adversas a medicamentos (TOGNONI; 

LAPORTE, 1989). 

Os EUM são definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como estudos 

sobre a distribuição, prescrição, comercialização e uso de medicamentos em uma sociedade, 

com ênfase especial sobre as consequências médicas, sociais e econômicas resultantes. 

Segundo essa mesma definição esses estudos podem ser orientados para o medicamento 

(voltados para o uso de um medicamento específico ou para uma classe de medicamentos), 

orientados para o problema (com o foco no tratamento de uma condição ou doença particular) 
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e também podem fornecer indicadores de consumo de medicamentos em um determinado 

país, área ou instituição (OMS, 2003).  

No desenvolvimento desses estudos podem ser utilizadas ferramentas que 

permitem acompanhar o consumo dos medicamentos. Entre elas está a Dose Diária Definida 

(DDD) que é uma unidade técnica de medida internacional do consumo de medicamentos e 

representa a dose diária média de cada fármaco na sua indicação principal. O número de DDD 

consumidas pode ser expresso por 1000 habitantes/dia em estudos de dados de um país, 

região ou centro. Ainda para a uniformização dos dados, foi adotado pela OMS, o sistema 

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) de classificação de fármacos, que organiza de forma 

clara o arsenal terapêutico disponível. Essa classificação é determinada sequencialmente de 

acordo com o órgão ou sistema no qual eles atuam e suas propriedades químicas, 

farmacológicas e terapêuticas (OMS, 2003; CASTRO, 2000).  

Os EUM foram iniciados por volta dos anos 60 por iniciativa de países do Norte 

Europeu e pelo Reino Unido. Esses estudos alertaram para a importância de se comparar a 

utilização de medicamentos em diferentes países e regiões e também para a necessidade de se 

estudar as questões de utilização de medicamentos ao nível de paciente (ENGEL; SIDERIUS, 

1968).  

 

1.2 Os medicamentos e a gestação 

1.2.1 Medicamentos durante a gestação 

 

A utilização de medicamentos por gestantes passou a ser pauta de uma grande 

discussão a partir da década de 50, com a tragédia da talidomida, um medicamento sedativo 

utilizado no tratamento de náuseas e vômitos durante a gravidez, que levou ao nascimento de 

cerca de dez mil crianças com focomelia, uma má-formação congênita, que até aquele 

momento era considerada rara (MATTHEWS; MCCOY, 2003).  

Antes desse episódio acreditava-se que a placenta era uma barreira que protegia o 

feto de qualquer ação farmacológica. Hoje, porém, sabe-se que a maioria dos fármacos 

presentes nos medicamentos utilizados por gestantes atravessam a placenta e atingem a 

corrente sanguínea do feto (BERGLUND et al., 1984; FORFAR; NELSON, 1973). (GOMES 

et al., 1999). 

Os fármacos capazes de ultrapassar a barreira placentária atuam de forma distinta 
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e com maior ou menor grau de toxicidade dependendo da idade gestacional do feto. De 

acordo com o tempo de ocorrência das malformações, designam-se os defeitos como 

ocorridos no período pré-concepcional (o medicamento atua sobre os gametas) tempo ovular 

(age desde a formação do blastócito e seu período de pré-implantação até a formação dos 

somitos), tempo embrionário (os defeitos determinados pelas drogas atuam na 3ª a 8ª semana) 

e tempo fetal (a ação teratogênica ocorre no início da 9ª até a 40ª semana da vida intra-

uterina) (GOMES et al., 1999). 

A gestante como toda a população está sujeita à necessidade da utilização de 

medicamentos, entretanto é notória a existência de inúmeras lacunas sobre as consequências 

deste consumo para a gestante e para o feto, pois há uma elevada utilização de medicamentos 

para os quais não se têm informações em relação à segurança do uso (OSORIO-DE-

CASTRO; PAUMGARTTEN; SILVER, 2004). 

Esta falta de informação está relacionada provavelmente às dificuldades de 

investigação de teratogenicidade em humanos, seja por aspectos éticos, seja pelo fato de que a 

maioria dos estudos experimentais é conduzida em animais. Neste caso, diferenças genéticas 

entre as espécies dificultam que os resultados obtidos com animais se estendam até humanos. 

Como exemplos, podemos citar os corticosteroides, medicamentos seguros em humanos, mas 

com ação teratogênica em animais e, por outro lado, a talidomida, um potente teratógeno para 

o homem, mas segura para a maioria dos animais (DICKE, 1989). 

Devido às dificuldades de realização de ensaios experimentais que determinem a 

teratogenicidade de medicamentos, os estudos epidemiológicos tornaram-se essenciais para 

avaliação do envolvimento de medicamentos no desenvolvimento de malformações fetais e 

também para traçar perfis de utilização de medicamentos em gestantes. (OSORIO-DE-

CASTRO; PAUMGARTTEN; SILVER, 2004). 

Os estudos sobre a prevalência do uso de medicamentos na gravidez se 

intensificaram nas últimas duas décadas e apontam que, em vários países, mais de 80% das 

mulheres utilizam algum tipo de medicamento durante a gestação (BÁNHIDY; LOWRY; 

CZEIZEL, 2005; LACROIX et al., 2000). Em nível mundial o Collaborative group on drug 

use in pregnancy (C.G.D.U.P.) apresentou estudo em que foi encontrada uma prevalência 

média de 86% no uso de medicamentos entre gestantes de todos os continentes, exceto 

Oceania (CGDUP., 1992). 

Estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que, em 2008, 90% das mulheres 

pesquisadas utilizaram pelo menos um medicamento durante a gravidez, sendo 82,3% no 

primeiro trimestre (MITCHELL et al., 2011). A utilização de medicamentos isentos de 
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prescrição também teve alta prevalência entre gestantes americanas, havendo um aumento no 

consumo de ibuprofeno, pseudoefedrina entre os anos de 1976 e 2004 (WERLER et al., 

2005). 

Uma média de utilização de dois medicamentos por gestante foi encontrada em 

estudo transversal realizado na Itália por Donati et al. (2000) com a participação de 9004 

gestantes entre os anos de 1995 e 1996, neste estudo o uso de vitaminas e de ferro dominaram 

as prescrições. Estudo populacional baseado em dados do período de 1980 a 1996 

provenientes do sistema caso-controle húngaro de vigilância de anomalias congênitas analisou 

38151 gestantes, mostrando que 92% dessas utilizaram algum produto medicinal e 70% foram 

tratadas com algum medicamento em qualquer período gestacional (CZEIZEL, 2004).  

Em estudo transversal com 405 gestantes no norte da Índia foi observado que em 

média 1,73, 2,89 e 2,49 medicamentos foram utilizados por gestantes durante o primeiro, 

segundo e terceiro trimestre respectivamente, sendo mais comum no primeiro trimestre o uso 

de antieméticos, fenobarbital, progesterona e paracetamol, no segundo trimestre os antiácidos, 

suplementos, antimicrobianos e anti-inflamatórios não esteroides e no terceiro trimestre 

antieméticos, inibidores da bomba de prótons e anti-hipertensivos (SHARMA; KAPOOR; 

VERMA, 2006). 

Entre os fatores associados à utilização de medicamentos em gestantes foi 

identificada na literatura internacional estudo transversal multinacional que abrangeu a 

Europa (Ocidental, Norte e Leste), América do Norte e do Sul e Austrália com a participação 

de 9459 gestantes durante os anos de 2011 e 2012 no qual as características socioeconômicas 

e de hábitos de vida foram associadas ao uso de medicamentos para doenças crônicas, agudas 

e o uso de medicamentos de venda livre (LUPATTELLI et al., 2014) (Quadro1). 

Diversos estudos realizados na Europa entre os anos 2000 e 2013 avaliaram o 

risco do uso de medicamentos em diferentes condições durante a gravidez encontrando 

diferentes fatores de risco como apresentado no quadro 1. Estes trabalhos apresentaram 

variadas metodologias e resultados, refletindo as características de utilização de 

medicamentos de cada população estudada. (ODALOVIC et al., 2013; DONATI et al., 2000; 

OLESEN et al., 2006. 
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Quadro 1 – Fatores associados a utilização de medicamentos durante a gravidez segundo 

estudos realizados na Europa. 

Associações com uso de medicamentos para doenças crônicas (LUPATTELLI et al., 2014) 

Fatores Associados Razão de chance (IC95%) 

Ser dona de casa RC 1,34; IC95% 1,10-1,63 

Maior idade RC 1,61; IC95% 1,13-2,29 

Baixa escolaridade RC 1,51; IC 95% 1,15-1,97 

Gravidez não planejada RC 1,29; IC 95% 1,06-1,56 

Associações com uso de medicamentos para doenças agudas (LUPATTELLI et al., 2014) 

Fatores Associados Razão de chance (IC95%) 

Gravidez prévia RC 1,34; IC 95% 1,22-1,47 

Uso de álcool na gravidez RC 1,59; IC 95% 1,39-1.81 

Associações com uso de medicamentos de venda livre (LUPATTELLI et al., 2014) 

Fatores Associados Razão de chance (IC95%) 

Gravidez prévia  RC 1,58; IC 95% 1,44-1,74 

Uso de álcool na gravidez RC 1,95; IC 95% 1,71-2,23 

Associações com uso de medicamentos (Excluídos vitaminas e antianêmicos) (DONATI et 

al., 2000) 

Fatores Associados Razão de chance (IC95%) 

Mais de 30 anos de idade  RC 1,17; IC 95% 1,02-1,34 

Economicamente ativas  RC 1,21; IC 95% 1,05-1,39 

Com problemas de saúde RC 4,19; IC 95% 3,64-4,82 

Mais de quatro exames de ultrassom durante a 

gestação. 

RC 1,41; IC 95% 1,24-1,61 

Associação com uso de qualquer medicamento (OLESEN et al., 2006;  ODALOVIC et al., 
2013) 
Fatores Associados Razão de chance (IC95%) 

Ter mais de um filho RC 0,46; IC 95% 0,22-0,93 

Usar medicamento com prescrição antes da gestação RC 2,49; IC 95% 1,12-5,52 

Solteira RC 1,2; IC 95%: 1,1-1,3 

Parceiros com escolaridade básica RC 1,1, IC 95%; 1,0-1,2 

Parceiros com nível superior RC 0,8, IC 95%; 0,7-1,0 
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 Trabalhos nacionais mostraram variações entre 82,9 e 97,4% no uso de pelo 

menos um medicamento durante a gestação, incluindo vitaminas e suplementos (ANDRADE 

et al., 2014; MENGUE et al., 2001). 

Em 2010 na cidade de Rio Branco pesquisa transversal realizada com 804 

mulheres teve como resultado uma prevalência de 97,4% de uso de medicamento em pelo 

menos um momento durante a gestação e 46,6% referiram ter prescrição médica para estes 

medicamentos (ANDRADE et al., 2014), em Campinas estudo transversal com dados 

coletados em 1996 também descreveu uma prevalência alta, 94,6% das mulheres utilizaram 

algum medicamento, sendo as classes mais comuns os analgésicos, antiespasmódicos e anti-

infecciosos ginecológicos, apenas 27,7% das usuárias referiram ter sido informadas sobre o 

risco do uso de medicamentos durante a gestação (FONSECA; FONSECA; BERGSTEN-

MENDES, 2002). 

Mengue et al. (2001)  entrevistou 5564 mulheres entre a 21ª e 28ª semanas de 

gravidez em seis capitais brasileiras no período de 1991 a 1995, das quais 82,9% declararam 

haver utilizado pelo menos um medicamento durante a gestação. Dos medicamentos 

utilizados 49,5% eram associações de dois ou mais fármacos, e os utilizados por um maior 

número de gestantes foram associações de vitaminas e antianêmicos, seguidos dos que atuam 

sobre o aparelho digestivo e dos analgésicos/ anti-inflamatórios. 

Na literatura nacional uma maior tendência de uso de medicamentos na gravidez 

entre aquelas com mais de 11 anos de estudo (OR 1,65; IC95%: 1,30-2,10) e uma diminuição 

nessa tendência para mulheres com 3 ou mais filhos (OR 0,70; IC95%: 0,55-0,90) foi 

observada em estudo transversal com 5564 participantes realizado em seis capitais brasileiras 

(MENGUE et al., 2004), corroborando com estudo realizado no ano de 1993 em São Paulo, 

do qual participaram 1620 mulheres, que em seus resultados sugeriu essa associação 

(GOMES et al., 1999). 

Outro aspecto associado à frequência de utilização de medicamentos foi a 

assistência pré-natal, uma vez que o uso foi maior entre aquelas que iniciaram o pré-natal no 

primeiro trimestre e que tiveram maior número de consultas (FONSECA; FONSECA; 

BERGSTEN-MENDES, 2002)  

Andrade et al. (2014) encontrou associação positiva entre o uso de antianêmicos, 

suplementos e vitaminas durante a gravidez  para primigestas entre 19 e 24 anos (OR 1,50; 

IC95%:1,08-2,07), para as que os obtiveram destes medicamentos em unidade de saúde 

pública (OR 2,03; IC95%: 1,48-2,77), e para gestantes que realizaram seis consultas ou mais 

consultas pré-natal (OR 1,78;IC95%: 1,33-2,38). 
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Analisados separadamente os antianêmicos mostraram uma diminuição da chance 

de uso com o aumento da escolaridade, mais de 11 anos de estudo, (OR 0,67, IC95%: 0,53-

0,85) e associação negativa com o aumento da idade, entre 25 e 39 anos, (OR 0,85, IC95%: 

0,71-1,02). Os multivitamínicos revelaram associação com maior escolaridade, mais de 11 

anos de estudo, (OR 1,96, IC95%: 1,57- 2,45), maior idade, mais de 30 anos (OR 1,39, 

IC95%: 1,16-1,67) e ser casada ou ter companheiro (RC = 1,46; IC95%: 1,19-1,91). Uma 

relação negativa foi observada com o aumento do número de filhos, 3 filhos ou mais (OR 

0,44, IC95%: 0,35-0,57), isso de acordo com estudo realizado em seis capitais brasileiras 

(MENGUE et al., 2004). 

Em estudo realizado na Dinamarca o nível educacional materno, foi inversamente 

relacionado com o uso de medicamentos anti-infecciosos durante a gravidez (OR 0,8; IC 95%  

0,7–0,9), mulheres cujos parceiros tinham escolaridade básica (OR 1,2, IC 95%; 1,0-1,3) 

apresentaram um maior risco de utilização dessa classe terapêutica quando comparado a 

parceiros com escolaridade técnica (OLESEN et al., 2006). 

Mães mais novas (OR 0,94; IC 95%: 0,90-0,98) e tabagismo materno (OR 1,97; 

IC 95% 1,07-3,63) foram associados ao uso de antibióticos para infecção do trato urinário 

durante a gravidez. Nível materno de escolaridade (baixo versus alto) (OR 2,32; IC 95% 1,24-

4,35), asma materna (OR 1,99; IC 95% 1,33-2,98) e parto anterior; (OR 1,80; IC 95% 1,21-

2,66), foram associados com o uso de antibióticos para infecções do trato respiratório durante 

a gravidez, em coorte dinamarquesa com participação de 706 gestantes no ano de 2010 

(STOKHOLM et al., 2013). 

 O uso de hormônios sexuais foi associado com a renda familiar. Assim, as 

mulheres na faixa de maior renda utilizaram estes medicamentos mais frequentemente do que 

as mulheres no grupo de menor renda (OR 1,4; IC 95% 0,9–2,2) (OLESEN et al., 2006). 

1.2.2 Risco de medicamentos durante a gestação 

 

Para avaliar o possível risco quanto aos efeitos dos medicamentos na gestação, as 

pesquisas abordam constantemente a classificação dos medicamentos em categorias de risco 

segundo critérios da agência americana Food and Drug Administration (FDA), onde os 

medicamentos estão divididos em cinco categorias (MEADOWS, 2001): 

• Categoria A: medicamentos para os quais não foram constatados riscos para o 

feto em ensaios clínicos cientificamente desenhados e controlados; 
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• Categoria B: medicamentos para os quais os estudos com animais de 

laboratório não demonstraram risco fetal (mas não existem estudos adequados em 

humanos) ou medicamentos cujos estudos com animais indicaram algum risco, mas 

que não foram comprovados em humanos com estudos devidamente controlados; 

• Categoria C: medicamentos para os quais os estudos em animais de laboratório 

revelaram efeitos adversos ao feto, mas não existem estudos adequados em humanos 

ou medicamentos para os quais não existem estudos disponíveis; 

• Categoria D: medicamentos para os quais a experiência de uso durante a 

gravidez mostrou associação com o aparecimento de más formações, cuja relação 

risco benefício pode ser avaliada; 

• Categoria X: medicamentos associados com anormalidades fetais em estudos 

com animais e em humanos e/ou cuja relação risco-benefício contraindica seu uso na 

gravidez. 

 

Observando esse critério percebe-se na literatura uma grande variação de 

percentual dos medicamentos em cada categoria, os incluídos na categoria D como diazepam, 

hidroclorotiazida, fenobarbital e captopril e na categoria X como misoprostol e os 

contraceptivos orais, são considerados potencialmente teratogênicos e variam de 3,6% 

(MENGUE et al., 2001) a 1,5% (CARMO; NITRINI, 2004). 

Em relação à categoria C na qual os riscos não podem ser excluídos como, por 

exemplo, butilescopolamina, dipirona, e  ácido acetilsalicílico, Fonseca, Fonseca e Bergstan 

(2002) encontraram um percentual de 42,7%  em gestantes na cidade de Campinas e Maeda e 

Secoli (2008) apresentaram um percentual menor, de 16,5% na cidade de São Paulo.  

No entanto a literatura internacional aponta em estudo realizado no sudoeste da 

França (n= 1000) em 1996, que o número de gestantes em uso de medicamentos sobre os 

quais não há informação sobre segurança na gravidez chega a 79% (LACROIX et al., 2000) 

O uso de medicamentos de acordo com sua classificação de risco pode estar 

associado com características maternas e de assistência à saúde. Segundo Geib et al. (2007) 

em estudo transversal, na linha de base de uma coorte populacional constituída por 2.262 

mães em Passo Fundo,  intercorrências na gestação  determinam o uso de medicamentos nas 

classes B(OR 3,10; IC 95%: 2,24-4,29) , C (OR 3,04, IC 95% 2,29-4,04) e D (OR 5,78; IC 

95% 1,36-24,62) já cesariana (OR 1,31; IC 95%: 1,03-1,68) e aborto prévio(OR 2,01; IC 95% 

1,12-3,62) determinam o uso na classe C, o que corrobora com estudo realizado na Sérvia 
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entre 2009 e 2010 no qual aborto prévio revelou-se associado ao uso de medicamentos da 

classe C/D (OR 3,65; IC 95% 1,30–10,25) (ODALOVIC et al., 2013). 

Algumas características podem aumentar a chance de exposição à utilização de 

medicamentos de risco (classe C, D e X) como estar na faixa etária de 19 a 24 anos, sendo 

observada uma razão de chances de 2,79 (IC95%: 1,58-4,93) e a utilização de medicamentos 

com prescrição, com uma razão de chances de 1,86 (IC95%: 1,18-2,95) em estudo realizado 

em Rio Branco (ANDRADE et al., 2014). Na literatura internacional trabalho realizado com 

18575 gestantes, a partir do banco de dados materno-infantil de uma província do Canadá 

entre os anos de 1997 a 2000 também encontrou associação entre o uso de medicamentos das 

classes C, D e X e a idade materna menor que 25 anos (OR 1,20; IC 95%: 1,08- 1.34)(YANG, 

T. et al., 2008). 

Importante ressaltar que classificação de risco da FDA é limitada e está sofrendo 

atualizações, pois esta classifica o risco de utilização dos medicamentos sem levar em 

consideração a individualidade da gestante e estudos recentes revelaram a necessidade de uma 

análise individual dos medicamentos utilizados na gestação, isso porque o potencial de risco 

dos princípios ativos depende de vários fatores como: dose administrada; período gestacional 

de utilização do medicamento; elucidação da base molecular e celular para a maioria dos 

efeitos teratogênicos; características químicas do princípio ativo; suscetibilidade genética 

individual da gestante (ANDRADE et al., 2014; FEIBUS, 2008; HOLMES, 2011). 

1.2.3 Medicamentos antes da gestação 

 

Outra questão levantada é que muitas vezes as gestações não são planejadas e isso 

pode levar a exposição das mulheres a medicamentos que não são recomendados antes que 

estas estejam conscientes de sua gravidez, isso ocorre normalmente durante o primeiro 

trimestre que é o período mais crítico para utilização de medicamentos na gestação 

(ENGELAND et al., 2008). 

Um estudo de coorte com 5.412 mulheres, utilizando dados de receitas 

dispensadas em farmácias comunitárias na Holanda, encontrou antes da gestação uma 

prevalência de utilização de medicamentos de aproximadamente 43%, esse número foi 

constante nos dois anos anteriores a gestação. 

As classes de medicamentos mais prescritos foram os antibacterianos de uso 

sistêmico (8,1%), anti-inflamatórios (6,7%), preparações para ouvidos, olhos e nariz (6,4%), 

ácido fólico e derivados (6,1%). Em relação ao risco do medicamento para o uso na gravidez 
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de acordo com a classificação da FDA, 19,9% das mulheres utilizaram antes da gestação 

algum medicamento da classe de risco C e 4,8% da classe D/X (BAKKER et al., 2006). 

Na Suécia coorte de base populacional com 102.995 mulheres que deram à luz em 

2007 apresentou uma utilização de medicamentos até três meses antes da gestação de 36,19%, 

as classes mais utilizadas foram os antibacterianos de uso sistêmico (9,72%), hormônios 

sexuais (9,56%) e os anti-inflamatórios não esteroides (3,42%) (STEPHANSSON et al., 

2011). 

Engeland e colaboradores (2008) realizaram estudo de coorte na Noruega com 

dados de 106.329 gestantes e observaram que medicamentos foram dispensados para 39% 

delas pelo menos três meses antes da gestação, hormônios sexuais, antibacterianos sistêmicos, 

anti-inflamatórios não esteroides e anti-histamínicos foram as classes mais utilizadas se 

assemelhando a trabalho realizado com base em banco de dados do sistema de saúde do Reino 

Unido em que foi utilizado informações de 81.975gestantes, no qual os medicamentos mais 

utilizados nos três meses anteriores a gestação foram os antibacterianos de uso sistêmico e os 

hormônios sexuais (HARDY et al., 2006). 

Neste mesmo trabalho em relação à classificação de risco desses medicamentos na 

gravidez, 4% do total dos medicamentos prescritos antes da gestação foram da categoria FDA 

A, enquanto 34% estavam na B, 43% na C, 6% na D e 10,6 % na X, porém apenas 7% das 

gestantes receberam prescrições de medicamento dessa categoria antes da gestação (HARDY 

et al., 2006). 

Estudo realizado no Havaí com 4735 gestantes apontou uma utilização de 

medicamentos (excluindo vitaminas) pelo menos um mês antes da gestação por 14, 2% das 

mulheres, sendo os medicamentos para dor (2,82%), os medicamentos psiquiátricos (2,34%) e 

os anti-infecciosos (1,91%) as classes mais utilizadas (ROBERSON; HURWITZ, 2014).  

Em um estudo multicêntrico realizado em três regiões da Sérvia durante o período 

de 2009/2010 com um total de 311 gestantes a exposição a medicamentos antes da gestação 

foi de 29,9%. Anti-inflamatórios (13,8%), analgésico / antipiréticos (12,5%) e medicamentos 

para o sistema respiratório (6,4%) foram as classes mais utilizadas antes da gestação e estas 

de acordo com as categorias de risco da FDA consumiram mais medicamentos da classe B 

(18,6%) e C (31,0%) (ODALOVIC et al., 2012). 

O uso de medicamentos antes da gestação também pode estar associado a 

características maternas e de serviços de saúde. Odalovic et al. (2013) encontrou em seu 

estudo que o uso de medicamentos com prescrição antes da gravidez está associado com 

maior uso de medicamentos com prescrição durante a gravidez (ORa 2,49; 95% IC 1,12-
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5,52), o uso de medicamentos isentos de prescrição antes da gravidez  está associado com 

renda familiar per capita> 300 Euros (ORa 3.13; 95% IC 1.22–8.00) e uso de medicamentos 

isentos de prescrição durante a gravidez (ORa 35,95; IC95% 7,95-162,49) e uso de 

medicamentos classificados nas categorias FDA C e D antes da gestação está associado com 

renda familiar per capita> 300 Euros (ORa 3.00; 95% IC 1.00–8.74) e com a utilização da 

mesma categoria de risco FDA durante a gravidez (ORa 3,54; IC 95% 1,23-10,17). 

1.2.4 Medicamentos e desfechos gestacionais 

 

A exposição materna a algumas substâncias químicas durante o período pré-natal 

tem sido apontada como fator de risco para o desenvolvimento de doenças na infância e para 

desfechos gestacionais (EMERENCIANO; KOIFMAN; POMBO-DE-OLIVEIRA, 2007; 

LEITE; PAUMGARTTEN; KOIFMAN, 2005; NEZVALOVA-HENRIKSEN; SPIGSET; 

NORDENG, 2013; SHARPE; FRANCO, 1996; ZANROSSO et al., 2010). Uso de alguns 

medicamentos por gestantes tem sido associados a um maior risco de baixo peso ao nascer, 

como é o caso da aspirina (HERTZ-PICCIOTTO et al., 1990) de outros anti-inflamatórios não 

esteroides (ØSTENSEN, 1994) e de antidepressivos como a fluoxetina, este também 

associado a prematuridade  (WEN et al., 2006). 

A exposição materna a dipirona na gestação pode ser um fator de risco para o 

desenvolvimento de tumor de Wilms, sendo observada uma razão de chances de 10,9 (IC95%: 

2,4-50,0)(SHARPE; FRANCO, 1996), e também para leucemias em menores de dois anos 

(OR 1,45 IC95%: 0,75-2,86)(POMBO-DE-OLIVEIRA; KOIFMAN, 2006). 

Algumas pesquisas mostraram que a utilização na gravidez de algumas classes de 

medicamentos, como os anti-inflamatórios não esteroides, pode estar associada a resultados 

neonatais adversos graves, incluindo aumento do risco de hipertensão pulmonar fetal 

persistente, toxicidade renal no feto (ERICSON; KÄLLÉN, 2001) além de abortos 

espontâneos (LI; LIU; ODOULI, 2003), prematuridade (REBORDOSA et al., 2009) e má 

formações congênitas (BÉRARD; KORI, 2012). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A utilização de medicamentos na gestação é um fenômeno que têm sido descrito 

por estudos farmacoepidemiológicos em todo o mundo, devido a crescente prevalência e pelo 

pouco conhecimento que se tem dos seus efeitos sobre o feto (LOEBSTEIN,R;  KOREN,G, 

2002). 

A preocupação que envolve o uso de medicamentos por gestantes apresenta 

embasamento em sua implicação danosa, uma vez que a maioria dos fármacos utilizados por 

mulheres grávidas atravessam a barreira placentária e consequentemente expõe o embrião aos 

efeitos farmacológicos (GUERRA et al., 2008). 

O efeito do uso de fármacos na gestação é muitas vezes imprevisível, por esse 

motivo estudos são desenvolvidos para buscar associações entre o consumo de medicamentos 

e as características maternas e desfechos gestacionais. 

Dessa forma esse estudo suscita uma discussão bastante pertinente no âmbito da 

assistência pré-natal, o uso de medicamentos por gestantes. As classes terapêuticas dos 

medicamentos utilizados pelas gestantes e suas frequências tem uma expressiva variação entre 

os países, também as diferenças das associações entre as variáveis sócio demográficas e de 

saúde, e o uso de medicamentos tem mostrado variações significativas, não existindo um 

padrão explicativo claro na literatura. 

O presente estudo irá contribuir positivamente para o delineamento do perfil de 

utilização de medicamentos na gestação e dos fatores associados, sobretudo por formar um 

precedente na investigação desse tema em cidades de médio porte do interior do nordeste, 

podendo estimular a propositura de novas pesquisas acerca da temática desenvolvida. 

Portanto, ao final desse estudo espera-se identificar fatores que se associem a 

situações em que há uso de medicamentos por gestantes e o perfil dessa utilização, o que 

fornece subsídios para que sejam implantadas ações que resultem em melhorias na assistência 

materno-infantil e no uso racional de medicamentos nesse grupo populacional.  
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3 OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo geral 

 

• Estimar a prevalência do consumo de medicamentos antes da 

confirmação da gestação e por gestantes durante o pré-natal em unidades básicas do 

Sistema Único de Saúde (SUS), no Município de Santo Antônio de Jesus, Bahia, com 

a intenção de fornecer subsídios para promover melhoria na assistência materno-

infantil e no uso racional de medicamentos nesse grupo populacional. 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar a prevalência e fatores associados de utilização de 

medicamentos em gestantes antes e durante a gravidez; 

• Avaliar a relação entre o uso de medicamentos segundo critérios de 

risco e as variáveis demográficas, socioeconômicas, maternas e de utilização dos 

serviços de saúde. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Desenho do estudo 

O presente estudo é um corte-transversal aninha à uma coorte prospectiva a partir 

de mulheres gestantes usuárias do pré-natal das Unidades Básicas de Saúde do Sistema Único 

de Saúde do Município de Santo Antônio de Jesus, no Estado da Bahia, no período de janeiro 

de 2012 a julho de 2014, realizado pelo grupo de pesquisa “Núcleo de Investigação em Saúde 

Materno Infantil (NISAMI)”, desenvolvido na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB). Desse modo, o mesmo se configura como um recorte do estudo supracitado. 

4.2 Local do estudo 

 

O campo de estudo é a cidade de Santo Antônio de Jesus localizada no Recôncavo 

Sul do estado da Bahia, a 187 km da capital Salvador. De acordo com o Censo Demográfico 

de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade 

possuía 90.985 habitantes, cerca de 79.299 mil na zona urbana. A população estimada para 

2014 foi cerca de 100.550 habitantes. As principais atividades desenvolvidas, do ponto de 

vista econômico, são agricultura, pecuária e comércio. A prestação de serviços de saúde 

pública ocorre em 21 unidades de saúde da família, 01 unidade básica de saúde, 02 hospitais: 

O Hospital regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) e a Santa Casa de Misericórdia de 

Santo Antônio de Jesus – Hospital Maternidade Luís Argolo (HMLA).  

A média de nascidos vivos no período de 2003 a 2008, segundo dados do 

(SINASC, 2009) foi de 1314 nascimentos por ano, com um coeficiente de mortalidade infantil 

e neonatal de, respectivamente, 19,2/1000 e 16/1000 habitantes em 2010 (DATASUS, 2010). 

4.3 População de estudo 

 

A população de estudo foi constituída por mulheres residentes e domiciliada na 

zona urbana, com qualquer idade gestacional, cadastradas no Sistema de Acompanhamento do 

Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SISPRENATAL) e que realizavam 

periodicamente o acompanhamento pré-natal nas unidades de saúde.  

Foram excluídas as mulheres com gestação múltipla e as HIV positivas. 
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4.4 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados durante entrevistas realizadas por ocasião das consultas 

de pré-natal, por entrevistadores treinados. Foi elaborado um Manual para Orientação do 

Trabalho de Campo que descreveu detalhadamente todas as atividades relacionadas à coleta 

de dados. 

Foram realizadas visitas diárias aos serviços de pré-natal, no período de janeiro de 

2012 a dezembro de 2014, onde as gestantes foram entrevistadas utilizando-se um 

questionário padronizado com perguntas sobre condições socioeconômicas da família, dados 

demográficos, história reprodutiva materna, hábitos maternos e alimentares, trabalho materno, 

consumo de medicamentos e assistência pré-natal. As informações ligadas aos antecedentes 

obstétricos e exames laboratoriais (ABO-Rh, VDRL, Urina Tipo I e Urocultura, Glicemia de 

jejum, Hemograma completo) foram levantados a partir dos prontuários clínicos dos serviços 

de pré-natal. 

4.5 Instrumento 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário, composto por 116 questões, 

agrupado em 07 eixos: características sóciodemográficas, informações nutricionais, 

informações ginecológico-obstétricas (que compreendem a história obstétrica anterior e da 

gravidez atual), informações sobre saúde bucal, exames bioquímicos e informações 

medicamentosas (antes e depois de saber que estava grávida) e a antropometria. 

As entrevistas foram realizadas de modo estruturado e com o preenchimento do 

formulário pelo entrevistador/pesquisador. Esse instrumento foi elaborado visando contemplar 

questões com informações relevantes no que tange a realidade do perfil das mulheres 

atendidas pelo serviço de pré-natal disposto nas unidades de saúde da família (USF) do 

município.  

4.6 Projeto Piloto 

 

O projeto piloto tem como função avaliar se o instrumento de coleta de dados foi 

construído de maneira adequada e se está sendo compreendido pelo público alvo do estudo, 

além de ser importante para observar como os participantes reagirão diante das perguntas 
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realizadas e qual será o tempo necessário para que os entrevistados possam responder ao 

formulário. 

Este instrumento foi testado em estudo anterior realizado no mesmo município 

(ALMEIDA, 2013), no período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012, sendo nesse período 

entrevistadas 315 gestantes. Adequações no formulário foram realizadas pelos pesquisadores 

com a finalidade de tornar o instrumento adequado ao estudo. Essas entrevistas não foram 

consideradas para a análise final dos resultados dessa pesquisa. 

4.7 Controle de qualidade dos dados 

 

Todos os questionários preenchidos foram revisados pela equipe de supervisores. 

O entrevistador, sempre que necessário, foi ao domicílio da gestante para corrigir 

imperfeições da entrevista realizada. Vinte por cento das gestantes entrevistadas foram 

visitadas pelos supervisores de campo, que reaplicaram parcialmente a entrevista. Os dados 

foram comparados com as entrevistas originais para avaliar sua qualidade, visando identificar 

eventuais imprecisões, erros sistemáticos ou mesmo fraudes. 

Após a revisão dos questionários, as informações foram compiladas em banco de 

dados informatizado para posterior análise estatística.  A entrada dos dados foi feita através de 

uma tela de entrada criada no programa EpiData 3.0, com sistema de checagem automática de 

consistência e amplitude. Em seguida, o banco de informações foi editado. Esta etapa 

compreende a aferição da qualidade do processo de entrada de dados e à correção dos erros 

detectados. Isso foi feito através do exame da distribuição de frequência de cada variável para 

identificação de valores fora de limites, checagem de valores inválidos, identificação de 

entrada em duplicata e checagem e dados incompatíveis ou contraditórios. 

4.8 Variáveis estudadas 

 

A prevalência de uso de medicamentos antes da gestação foi estimada através da 

pergunta: “A senhora estava usando algum remédio, antes de saber que estava grávida, 

para...: pressão alta, diabetes (açúcar alto no sangue), dor ou cólica, enjoo ou vômito, tosse, 

corrimento, infecção, problemas respiratórios e outros motivos?”. 

A prevalência da utilização de medicamentos depois da confirmação da gravidez 

que foi obtida pela pergunta: “A senhora usou algum remédio, nesta gravidez, para...: 

pressão alta, diabetes (açúcar alto no sangue), dor ou cólica, enjoo ou vômito, tosse, 
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corrimento, infecção, problemas respiratórios e outros motivos?”. 

Os medicamentos foram codificados conforme a classificação do Sistema 

Anatômico Terapêutico Químico (ATC), da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003), e a 

categorização de risco de uso de medicamentos na gestação estabelecida pela FDA (BRIGGS; 

FREEMAN; YAFFE, 1994).  

4.8.1 Variáveis de Exposição 

 

As variáveis de exposição definem os fatores maternos de risco para o uso de 

medicamentos. Serão avaliadas as variáveis socioeconômicas, demográficas, maternas e de 

utilização de serviços de saúde sendo elas: a renda familiar, a qual estará expressando o poder 

aquisitivo em frações do salário mínimo (SM) vigente em 2013: (≤2 SM e >2 SM); a idade 

materna: (≤ 24,  25- 29 ≥ 30 anos de idade); a escolaridade materna: (≤ 8,  9 - 11  e ≥ 11 anos 

de estudo); o estado civil: (Com companheiro e sem companheiro); cor da pele: (negras e não 

negras); história de aborto: (sim ou não); números de gestações anteriores: (≥ 2 e < 2 

gestações); início do pré-natal: (Durante e após o 1º trimestre); número de consultas de pré-

natal: (≤ 3 e > 3 pré-natais durante a gestação); as intercorrências gestacionais: (Presença ou 

ausência de anemia, asma, tuberculose, pneumonia, diabetes, hipertensão, doença renal, 

infecção urinária e hemorragias) e tabagismo: (presença ou ausência deste hábito no período 

gestacional). 

4.8.2 Variável Resposta 

 

Serão utilizadas como variáveis resposta a utilização de medicamentos antes e 

depois da confirmação da gravidez, obtida pelas perguntas que estimaram a prevalência de 

utilização antes e durante a gestação.  

Ter utilizado medicamentos de risco e ter utilizado medicamentos seguros também 

são as variáveis respostas. Foram considerados medicamentos de risco aqueles categorizados 

como C, D e X pelo FDA, pois estes incluem os medicamentos que apresentaram efeitos 

adversos ao feto em trabalhos experimentais em animais, independentemente de evidências 

em humanos e classificados como medicamentos seguros aqueles das categorias A e B 

(FEIBUS, 2008). 
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4.9 Cálculo do poder de estudo 

 

O tamanho da amostra foi calculado para fornecer estimativas de proporções (ou 

prevalências) de algumas características de interesse, com um erro máximo de 0,04 em valor 

absoluto, no nível de confiança de 95%. Para garantir que isto ocorra, foi dimensionada a 

amostra, considerando que a prevalência de utilização de medicamentos em gestantes 

(proporção) é da ordem de 0,5 (ou 50%), pois esta é a estimativa mais segura por 

corresponder ao maior tamanho de amostra que pode ser calculado. A amostra mínima 

necessária para garantir significância estatística foi de 600 gestantes, porém a amostra total foi 

de 1091 mulheres. 

4.10 Análise estatística 

 

Foi realizada a edição dos dados pela distribuição de frequência das variáveis, e se 

calculou a prevalência do consumo de medicamentos e as proporções das covariáveis entre as 

usuárias e não usuárias de medicamentos. 

4.10.1 Estimativa da associação entre fatores maternos de risco e utilização de 

medicamentos. 

 

Inicialmente, a associação entre cada fator de risco e a variável resposta, assim 

como a existência de interação e confundimento, foi estimada separadamente através de uma 

análise estratificada. Posteriormente, estimativa da associação entre os potencias fatores de 

risco e variável resposta foi realizada através de análise multivariada utilizando técnicas de 

regressão.  

4.10.2 Técnicas estatísticas 

 

Na análise exploratória, as variáveis foram apresentadas como proporções se 

categóricas, e como médias, desvio padrão e percentis se discretas ou contínuas. O teste de chi 

quadrado e t de student foram empregados para avaliar diferenças entre subpopulações, para 

variáveis categóricas e contínuas e discretas, respectivamente. 

Na análise estratificada, a estimativa da associação entre os fatores maternos de 

risco e variáveis respostas foi realizada através de razão de prevalência (RP).  
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A análise multivariada para obtenção da Razão de Prevalência (RP) ajustada foi 

realizada através da modelagem por regressão de Poisson com variância robusta. Para compor 

o modelo ajustado foram selecionadas as variáveis independentes que apresentaram 

associações com valor de p < 0,20 (teste de qui-quadrado para heterogeneidade) e serão 

mantidas no modelo múltiplo final aquelas que apresentaram valor de p < 0,05. 

4.10.3 Programa estatístico empregado 

 

Toda análise se realizará empregando o programa STATA versão 12.  

4.11 Aspectos éticos 

 

O projeto “Fatores maternos de risco para o baixo peso ao nascer, prematuridade e 

retardo do crescimento intra-uterino, no Recôncavo da Bahia” foi submetido e aprovado pela 

Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade Adventista de Fisioterapia da Bahia (FAFIS), sob 

o protocolo nº 4369.0.000.070-10. 

Todos os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa, após esclarecimento da 

mesma, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) o qual garante a 

confidencialidade dos dados informados, bem como respeita a dignidade dos entrevistados. 

Além disso, foi confirmado junto aos participantes que todas as informações coletadas seriam 

utilizadas apenas para o propósito explicitado e em nenhuma situação o participante teria seu 

nome mencionado no material a ser publicados. 
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5 RESULTADOS  

 

Participaram desse estudo 1091 gestantes, a idade das gestantes variou entre 13 e 

45 anos, com média de 25,5 anos (DP ±6,21) e mediana de 25 anos. Aproximadamente 50% 

das gestantes tinham menos de nove anos de estudo, 84,7% eram negras e 23,5% ganhavam 

menos de dois salários mínimos.  

Metade das mulheres desse estudo não teve nenhuma gestação anterior (n= 547), 

porém 61,1% (n=662) relataram não ter planejado a gravidez e 24,0% tinham história de 

aborto. Das gestantes 83,0% iniciaram o pré-natal no 1º trimestre com uma média de 3,30 ± 

3,02 consultas (Tabela1), no momento da entrevista 44,0% (n=466) das participantes deste 

estudo encontravam-se entre a 13ª e a 24ª semana de gestação. 

 

 

Tabela 1 – Distribuição das frequências segundo características socioeconômicas e de 

saúde das gestantes participantes do estudo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012-2014 

(N=1091)*.(Continua) 

 
Características socioeconômicas e de saúde 

 
Gestantes 

 
 N % 
Idade materna (anos)   
≤ 24 509 46.65 
25- 29 290 26.58 
≥ 30 292 26.76 
   
Escolaridade (anos)   
≤ 8 anos 539 49.54 
9 - 11 anos 487 44.76 
> 11 anos 62 5.70 
   
Cor de pele   
Não –negras 162 15,31 
Negras 896 84.69 
   
Situação Conjugal   
Com companheiro 901 82.66 
Sem companheiro 189 17.34 
   
Número de gestações anteriores   
≥ 2 234 21.51 
<2 854 78.49 
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5.1 Prevalência e fatores associados a utilização de medicamentos em gestantes antes e 

durante a gravidez. 

 

Pouco mais da metade das gestantes (52,1%, n=567) utilizaram medicamento 

antes da gestação, com um total de 873 medicamentos utilizados, destes 45,0% (n= 393) eram 

com prescrição médica e da enfermagem e 53,9% (n= 471) foram relatos de automedicação, 

Tabela 1 – Distribuição das frequências segundo características socioeconômicas e de 

saúde das gestantes participantes do estudo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012-2014 

(N=1091)*.(conclusão) 

 
Características socioeconômicas e de saúde 

 
Gestantes 

 
 N % 
Início do pré-natal   
Durante o 1º trimestre 860 83.01 
Após o 1º trimestre 176 16.99 
   
Consultas pré-natal   
≤ 3 consultas 669 61,32 
> 3 Consultas  422 38,68 
   
Renda familiar   
> 1 Salário 796 76.46 
≤ 1 Salário 245 23.54 
   
Classe econômica   
A / B 110 14.77 
C / D / E 635 85.23 
   
História de aborto   
Sim 232 24.52 
Não 714 75.48 
   
Fumante   
Sim 37 3.44 
Não 1,040 96.56 
   
Ter algum problema de saúde**   
Sim 542 50.32 
Não 535 49.68 
*Existem perdas em algumas variáveis. 
**Anemia, asma, tuberculose, pneumonia, diabetes, hipertensão, doença renal, infecção urinária e 
hemorragias. 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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porém apenas 6,1% (n = 66) das gestantes ainda estavam utilizando o medicamento no 

momento da entrevista. 

Antes da confirmação da gestação as classes de medicamentos mais utilizados 

foram os analgésicos (17,10%), hormônios sexuais (12,28%), relaxantes musculares (9,26%) 

e os anti-inflamatórios não esteroides (5,77%) (Tabela 2).  

Em relação ao uso de medicamentos 84,7% (n=924) gestantes o fizeram durante a 

gestação com um total de 2229 medicamentos utilizados, destes 56,6% (n= 1255) foram 

prescritos pelo médico e 34,67% (n= 784) por enfermeiros. A automedicação foi referida por 

13,0% (N=142) das gestantes. 

Tabela 2 - Frequência de medicamentos utilizados antes da gestação e de gestantes que 

utilizaram pelo menos um medicamento antes da gestação em cada um dos grupos, Santo 

Antônio de Jesus, Bahia, 2012-2014*.(Continua) 

 Antes da gestação 
Classificação ATC Gestantes Medicamentos 
 N % N % 
 
Sangue e órgãos hematopoiéticos – B 20 1,83 22 2,83 
Antianêmicos - B03 19 1,74 21 2,70 

Vitamina B12 e ácido fólico – B03B 15 1,37 16 2,06 
Preparações contendo ferro – B03A 5 0,46 5 0,64 

 
TGI e metabolismo – A 90 8,24 97 12,47 
Medicamentos para distúrbios 

gastrointestinais - A03 47 4,31 50 6,43 

Belladonna e derivados - A03B 36 3,30 37 4,76 
Antiespasmódico em combinação com 
analgésicos - A03D 7 0,64 7 0,90 
Propulsivos - A03F 4 0,36 4 0,51 

Vitaminas - A11 23 2,10 24 3,08 
Combinações de multivitaminas – A11A 6 1,06 6 0,77 

Medicamentos para distúrbios de acidez - A02 25 2,29 26 3,34 

Antiácidos – A02A 2 0,18 2 0,26 
Medicamentos para úlcera péptica e 
refluxo gastroesofágico – A02B 23 2,10 24 3,08 

 
Sistema nervoso central – N 199 18,24 231 29,69 
Analgésicos - N02 187 17,14 216 27,76 

Analgésicos não-opióides - N02B 183 16,77 210 26,99 

Sistema respiratório – R 
 

23 
 

2,10 
 

24 
 

3,08 

Anti-histamínicos sistêmicos - R06 15 1,37 16 2,06 

Anti-histamínicos sistêmicos - R06A 15 1,37 16 2,06 
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Tabela 2 - Frequência de medicamentos utilizados antes da gestação e de gestantes que 

utilizaram pelo menos um medicamento antes da gestação em cada um dos grupos, Santo 

Antônio de Jesus, Bahia, 2012-2014*.(Conclusão) 

  Antes da gestação 
Classificação ATC Gestantes Medicamentos 
Sistema geniturinário e hormônios sexuais – 
G 145 13,29 153 19,67 
Hormônios sexuais e moduladores do sistema 

reprodutivo - G03 134 12,28 141 18,12 

Hormônios contraceptivos de uso sistêmico – 
G03A 115 10,54 118 15,17 

Progestógenos – G03D 2 0,18 3 0,39 
Anti-infecciosos e antissépticos vaginais - G01 10 0,92 11 1,41 

Anti-infecciosos e antissépticos, excl. 
combinações com corticoides – G01A 10 0,92 11 1,41 

 
Anti-infecciosos de usos sistêmico – J 37 3,39 37 4,76 
Antibacterianos sistêmicos - J01 33 3,02 33 4,24 

Antibacterianos beta-lactâmicos e 
penicilinas – J01C 23 2,11 23 2,96 
Outros antibacterianos beta-lactâmicos – 
J01D 3 0,27 3 0,39 

 
Sistema cardiovascular – C 23 2,11 26 3,08 
Anti-hipertensivos - C02 1 0,09 1 0,13 

Agente antiadrenérgicos de ação central – 
C02A 1 0,09 1 0,13 

Medicamentos que agem no sistema renina-

angiotensina  - C09 10 0,92 10 1,26 

Agentes beta-bloqueadores -C07 7 0,64 7 0,90 
 
Sistema músculo esquelético – M 153 14,02 170 21,85 
Relaxantes musculares – M03 101 9,26 105 13,50 

Relaxantes musculares de ação central – 
M03B 101 9,26 105 13,50 

Anti-inflamatórios e antirreumáticos – M01 63 5,77 65 8,35 
Anti-inflamatórios e antirreumáticos não 
esteroides – M01A 63 5,77 65 8,35 

 
Outros 18 1,64 18 2,31 
 
Total 1091 124,83** 778 100 
*As colunas “gestantes” mostram a proporção de gestantes usuárias de medicamentos que fizeram uso daquele 
grupo, enquanto que a coluna “medicamentos” mostra a proporção daquela classe de medicamentos em relação 
a todos os medicamentos utilizados.  
**O total das porcentagens soma mais de 100,0% porque várias gestantes utilizaram mais de um medicamento. 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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Durante o primeiro trimestre 75,5% (n=700) das gestantes começaram a utilizar 

algum medicamento, no segundo trimestre essa prevalência caiu para 44,1% (n = 408) e no 

terceiro trimestre esse número foi de 6,4% (n= 59).  

As gestantes utilizaram com maior prevalência durante a gravidez os 

medicamentos pertencentes às seguintes categorias ATC: Sangue e órgãos hematopoiéticos 

(71,4%), trato gastrintestinal e metabolismo (26,8%), sistema nervoso central (21,9%), 

sistema respiratório (9,26%), sistema geniturinário e hormônios sexuais (4,03%). No segundo 

nível de ATC os mais frequentes utilizados pelas gestantes durante a gravidez foram os 

antianêmicos (71,2%), analgésicos (21,8%), medicamentos para distúrbios gastrointestinais 

(19,5%) e anti-histamínicos sistêmicos (8,89%) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Frequência de medicamentos utilizados durante a gestação e de gestantes que 

utilizaram pelo menos um medicamento durante a gestação em cada um dos grupos, Santo 

Antônio de Jesus, Bahia, 2012-2014*.(Continua) 

 Durante a gestação 
Classificação ATC Gestantes Medicamentos 
 N % N % 
 
Sangue e órgãos hematopoiéticos – B 779 71,40 1278 59,72 
Antianêmicos - B03 777 71,22 1270 59,34 

Vitamina B12 e ácido fólico – B03B 686 62,88 688 32,14 
Preparações contendo ferro – B03A 566 51,88 582    27,19 

 
TGI e metabolismo – A 292 26,76 361 16,87 
Medicamentos para distúrbios gastrointestinais - 

A03 213 19,52 246 11,49 

Belladonna e derivados - A03B 99 9,07 100 4,67 
Antiespasmódico em combinação com 
analgésicos - A03D 77 7,06 79 3,69 
Antiespasmódico e anticolinérgicos, 
associação. - A03E 41 3,76 41 1,91 
Propulsivos - A03F 13 1,19 14 0,65 

Vitaminas - A11 85 7,79 91 4,25 

Combinações de multivitaminas – A11A 79 7,24 75 3,50 
Medicamentos para distúrbios de acidez - A02 21 1,92 22 1,03 

Antiácidos – A02A 16 1,47 17 0,79 
Medicamentos para úlcera péptica e refluxo 
gastroesofágico – A02B 5 0,46 5 0,23 

 
Sistema nervoso central – N 

239 21,91 246 11,49 

Analgésicos - N02 238 21,81 245 11,44 

Analgésicos não-opióides - N02B 238 21,81 245 11,44 
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Tabela 3 - Frequência de medicamentos utilizados durante a gestação e de gestantes que 

utilizaram pelo menos um medicamento durante a gestação em cada um dos grupos, Santo 

Antônio de Jesus, Bahia, 2012-2014*.(Conclusão) 

 Durante a gestação 

Classificação ATC Gestantes Medicamentos 

 N % N % 
 
Sistema respiratório – R 

101 9,26 108 5,05 

Anti-histamínicos sistêmicos - R06 97 8,89 104 4,85 

Anti-histamínicos sistêmicos - R06A 97 8,89 104 4,85 
 
Sistema geniturinário e hormônios sexuais – G 44 4,03 44 2,06 
Hormônios sexuais e moduladores do sistema 

reprodutivo - G03 30 2,75 30 1,40 

Hormônios contraceptivos de uso sistêmico – G03A 2 0,18 2 0,09 

Progestógenos – G03D 28 2,56 28 1,30 
Anti-infecciosos e antissépticos vaginais - G01 14 1,28 14 0,65 

Anti-infecciosos e antissépticos, excl. 
combinações com corticoides – G01A 14 1,28 14 0,65 

 
Anti-infecciosos de usos sistêmico – J 36 3,30 41 1,92 
Antibacterianos sistêmicos - J01 34 3,12 39 1,82 

Antibacterianos beta-lactâmicos e penicilinas – 
J01C 17 1,59 17 0,79 
Outros antibacterianos beta-lactâmicos – J01D 16 1,47 16 0,74 

Outros antibacteriaonos – J01X 5 0,46 5 0,23 
 
Sistema cardiovascular – C 26 2,38 27 1,26 
Anti-hipertensivos - C02 23 2,11 23 1,07 

Agente antiadrenérgicos de ação central – 
C02A 23 2,11 23 1,07 

Medicamentos que agem no sistema renina-

angiotensina  - C09 1 0,09 1 0,05 
Agentes beta-bloqueadores -C07 1 0,09 1 0,05 
 
Sistema músculo esquelético – M 24 2,20 25 1,17 
Relaxantes musculares – M03 10 0,92 10 0,46 

Relaxantes musculares de ação central – M03B 10 0,92 10 0,46 
Anti-inflamatórios e antirreumáticos – M01 14 1,28 14 0,65 

Anti-inflamatórios e antirreumáticos não 
esteroides – M01A 14 1,28 14 0,65 

 
Outros 11 1,01 11 0,19 
 
Total 1091 167,94** 2141 100 
*As colunas “gestantes” mostram a proporção de gestantes usuárias de medicamentos que fizeram uso 
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daquele grupo, enquanto que a coluna “medicamentos” mostra a proporção daquela classe de medicamentos 
em relação a todos os medicamentos utilizados.  
**O total das porcentagens soma mais de 100,0% porque várias gestantes utilizaram mais de um 
medicamento. 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

As variáveis independentes que definem os fatores maternos de risco para a 

utilização de medicamento: idade materna ≥ 30 anos, cor de pele não –negra, início do pré-

natal após o primeiro trimestre e as com 3 ou menos consultas pré-natal estão estatisticamente 

associadas à utilização de medicamentos antes da gestação já as variáveis ter algum problema 

de saúde, início do pré-natal durante o primeiro trimestre, mais de três consultas pré-natal e 

mais de 9 anos de estudo estão estatisticamente associadas à utilização de medicamentos 

durante a gestação, ambos, na análise bivariada como descrito na tabela 4 e 5. 

Após a análise multivariada observou-se que existe maior prevalência na 

utilização de medicamentos antes da gestação entre as gestantes com idade ≥ 30 anos, as não-

negras, as que iniciaram o pré-natal depois do 1º trimestre, e as que fazem parte da classe 

econômica C/D/E (Tabela 4). 

Os fatores associados à utilização de medicamentos durante a gravidez que 

permaneceram no modelo após a análise multivariada foram escolaridade ≥ 11 anos de 

estudo, ter feito três ou mais consultas pré-natal e ter algum problema de saúde, como descrito 

na tabela 5. 

 

Tabela 4- Razões de prevalência bruta e ajustada para uso de medicamentos antes da 

gravidez e variáveis socioeconômicas e de saúde, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012 -

2014. (Continua) 

 Antes da gestação 
RP bruta (95% CI) RP ajustada (95% CI) 

Idade materna (anos)   
≤ 24 1 1 
25- 29 1,05 (0,91-1,21)  - 
≥ 30 1,14 (1,00-1,30)  1,38 (1,08- 1,78)** 
   
Escolaridade (anos)   
≤ 8 anos 1 - 
9 - 11 anos 1,04 (0,92 - 1,17)  - 
> 11 anos 1,23 (0,99 - 1,52) - 
   
Cor de pele   
Não – negras 1,17 (1,02 – 1,35) 1,21 (1,04- 1,44)** 
Negras  1  1 
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Tabela 4- Razões de prevalência bruta e ajustada para uso de medicamentos antes da 

gravidez e variáveis socioeconômicas e de saúde, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012 -

2014.(Conclusão) 

 Antes da gestação 
 RP bruta (95% CI) RP ajustada (95% CI) 
Situação Conjugal   
Sem companheiro 1 - 
Com companheiro 1,07 (0,91- 1,25)  - 
   
Número de gestações   
<2 1 - 
≥2  1,12 (0,99-1,28)  - 
   
Início do pré-natal   
Após o 1º trimestre  1,20 (1,05 - 1,38) 1,17 (1,01 – 1,36)** 
Durante o 1º trimestre 1  1 
   
Consultas pré-natal   
≤ 3 consultas 1 - 
> 3 Consultas  0,81 (0,72 – 0,92) - 
   
Renda familiar   
≤ 1 Salário 1 - 
> 1 salário 0,98 (0,86-1,12)  - 
 
Classe econômica   
C / D / E  1,20 (0,97 – 1,49) 1,28 (1,01– 1,61)** 
A / B 1 1 
   
História de aborto   
Não  1 - 
Sim 0,97 (0,85-1,12) - 
   
Fumante   
Não  1 - 
Sim 0,93 (0,66-1,30)  - 

   
Ter algum problema de 
saúde* 

  

Não  1 - 
Sim 1,02 (0,91- 1,15)  - 
* Anemia, asma, tuberculose, pneumonia, diabetes, hipertensão, doença renal, infecção urinária e 
hemorragias. 
**Variáveis que se mantiveram no modelo final da regressão de Poisson 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

 

 



40 
 

Tabela 5- Razões de prevalência bruta e ajustada para uso de medicamentos durante a 
gravidez e variáveis socioeconômicas e de saúde, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012 -
2014.(Continua) 
 Durante da gestação 

RP bruta (95% CI) RP ajustada (95% CI) 
Idade materna (anos)   
≤ 24 1  
25- 29 1,01 (0,95 – 1,07)   
≥ 30 1, 02(0,96 – 1,08)   
   
Escolaridade (anos)   
≤ 8 anos 1 1 
9 - 11 anos 1,05(1,00 - 1.11)  - 
> 11 anos 1,11(1,02 - 1,21)  1,10 (1,01 – 1,18)** 
   
Cor de pele   
Não – negras 1 - 
Negras  0,96 (0,90-1,03)  - 
   
Situação Conjugal   
Sem companheiro 1 - 
Com companheiro 1,06(0,97- 1,14)  - 
   
Número de gestações   
<2 1 - 
≥2  0,95(0,89-1,02) - 
   
Início do pré-natal   
Após o 1º trimestre  1 - 
Durante o 1º trimestre 1,11 (1,02-1,20) - 
   
Consultas pré-natal   
≤ 3 consultas 1 1 
> 3 Consultas  1,21 (1,16 – 1,27) 1,20 (1,15 – 1,26)** 
   
Renda familiar   
≤ 1 Salário 1 - 
> 1 salário 1,02 (0,96-1,09)  - 
   
Classe econômica   
C / D / E  1 - 
A / B 1,03 (0,94-1,13)  - 
  - 
História de aborto   
Não  1 - 
Sim 0,99 (0,93-1,06) - 
  - 
Fumante   
Não  1 - 
Sim 1,05 (0,94-1,18)  - 
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Tabela 5- Razões de prevalência bruta e ajustada para uso de medicamentos durante a 
gravidez e variáveis socioeconômicas e de saúde, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012 -
2014.(Conclusão) 
 Durante da gestação 
 RP bruta (95% CI) RP ajustada (95% CI) 
Ter algum problema de 
saúde* 

  

Não  1 1 
Sim 1,09 (1,04-1,15)  1,07 (1,02 -1,13)** 
* Anemia, asma, tuberculose, pneumonia, diabetes, hipertensão, doença renal, infecção urinária e 
hemorragias. 
**Variáveis que se mantiveram no modelo final da regressão de Poisson 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

 

5.2 Uso de medicamentos segundo critérios de risco durante a gestação e fatores 

associados. 

 

De acordo com a classificação de risco da FDA, as gestantes utilizaram 

medicamentos de todas as categorias, com distribuição descrita no gráfico1. 

 

Gráfico 1 - Distribuição do uso de medicamentos por gestantes segundo a classificação de 

risco da FDA, Santo Antônio de Jesus, 2012 - 2014. 

 

 
 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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Os medicamentos mais utilizados pelas gestantes na categoria A, foram o ácido 

fólico (62,6%, N= 683) e o sulfato ferroso (49,3%, N= 538), na categoria B foram 

paracetamol (19,0%, N=207) e os dimenidrato (6,05%, N= 71), na categoria C os 

medicamentos que continham em sua formulação escopolamina (15,9%, N = 174) e dipirona 

(7,70%, N= 84), na categoria D a progesterona (2,65%, N=29) e na categoria X os 

contraceptivos orais combinados (0,18%, N= 2).. 

Um total de 275 gestantes (25,21%) usaram algum medicamento considerado de 

risco, sendo que destas 71 (25,7%) referiram automedicação. 

 

 

 

 

Tabela 6- Características gerais da população e distribuição dos medicamentos consumidos na 

gestação segundo critérios de classificação de risco, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012-

2014 (N=1091) *.(Continua) 

 
Características socioeconômicas e de saúde 

Medicamentos classe 
de risco A/B 

Medicamentos 
classe de risco 

C/D/X 
 N % N % 
Idade materna (anos)     
≤ 24 396 77.80 100 19.65 
25- 29 231 79.66 84 28.97 
≥ 30 237 81.16 90 30.82 
     
Escolaridade (anos)     
≤ 8 anos 403 74.77 100 19.65 
9 - 11 anos 404 82.96 84 28.97 
> 11 anos 55 88.71 90 30.82 
     
Cor de pele     
     
Não –negras 132 81.48 44 27,16 
Negras 705 78.68  217 24,22 
     
Situação Conjugal     
Com companheiro 140 74.07 42 22.22 
Sem companheiro 723 80.24 232 25,75 
     
Número de gestações anteriores     
≥ 2 175 74,79 66 28.21 
<2 687 80.44  208 24.36 
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Mais de 9 anos de estudo, começar o pré natal durante o primeiro trimestre, ter 

feito mais de três consultas pré-natal e ter algum problema de saúde esteve associado com a 

utilização de medicamentos seguros na análise bruta, porém após ajuste apenas a 

escolaridade, o número de consultas pré natal e ter algum problema de saúde se mantiveram 

no modelo (Tabela 7 e 8). 

 

Tabela 6- Características gerais da população e distribuição dos medicamentos consumidos na 

gestação segundo critérios de classificação de risco, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012-

2014 (N=1091) *.(Continua). 

 
Características socioeconômicas e de saúde 

Medicamentos classe 
de risco A/B 

Medicamentos 
classe de risco 

C/D/X 
 N % N % 
Início do pré-natal     
Durante o 1º trimestre 711 82.67 232 26.98 
Após o 1º trimestre 124 70.45 27 15.34 
     
Consultas pré-natal     
≤ 3 consultas 470 70,25 167 24,96 
> 3 Consultas  394 93,36 107 25,36 
     
Renda familiar     
> 1 Salário 634 79.65 212 26,63 
≤ 1 Salário 191 77.96 53 21.63 
     
Classe econômica     
A / B 84 76.36 27 24.55 
C / D / E 475 74.80 143 22.52 
     
História de aborto     
Sim 182 78.45 63 27.16 
Não 566 79.27 177 24.79 
     
Fumante     
Sim 30 81.08 13 35.14 
Não 822 79.04 257 24.71 
     
Ter algum problema de saúde**     
Sim 452 83.39 117 21.87 
Não 401 74.95 152 28.04 
*Existem perdas em algumas variáveis 
** Anemia, asma, tuberculose, pneumonia, diabetes, hipertensão, doença renal, infecção urinária e hemorragias. 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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Em relação aos fatores associados a utilização de medicamentos de risco, tanto na 

análise bruta quanto no ajuste final do modelo, as varáveis associadas foram idade maior que 

24 anos, início do pré-natal durante o primeiro trimestre e ter algum problema de saúde 

(Tabela 7 e 8). 

 

 

Tabela 7 - Razões de prevalência bruta para uso de medicamentos consumidos na gestação 

segundo critérios de classificação de risco, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012-2014 

(N=1091)*. (Continua). 

 Medicamentos classe de risco 
A/B 

Medicamentos classe de risco 
C/D/X 

 RP bruta  IC95% (p-Valor) RP bruta  IC95% (p-Valor) 
Idade materna 
(anos) 

    

≤ 24 1  1  
25- 29 1.02 0.95 - 1.10 (0.539) 1.47 1.14 - 1.89 (0.002) 
≥ 30 1.04 0.97 - 1.12 (0.260) 1.56 1.22 - 2.00 (0.003) 
     
Escolaridade (anos)     
≤ 8 anos 1  1  
9 - 11 anos 1.10 1.04 - 1.18 (0.001) 1.19 0.96 - 1.47 (0.096) 
> 11 anos 1.18 1.07 - 1.31 (0.014) 1.12 0.71 - 1.75 (0.621) 
     
Cor de pele     
Não – negras 1  1  
Negras  0.96 0.89 - 1.04 (0.420) 0.89 0.67- 1.17 (0.424) 
     
Situação Conjugal     
Sem companheiro 1  1  
Com companheiro 1.08 0.98 - 1.18 (0.057) 1.15  0.86 - 1.54 (0.309) 

    
Número de gestações     
<2 1  1  
≥2  0.92 0.85 - 1.00 (0.058) 1.15 0.91 - 1.46 (0.229) 

    
Início do pré-natal     
Após o 1º trimestre  1  1  
Durante o 1º trimestre 1.17 1.06 - 1.29 (0.000) 1.75 1.22 - 2.53 (0.001) 

    
Consultas pré-natal     
≤ 3 consultas 1  1  
> 3 Consultas  1.32 1.25 - 1.40 (0.000) 1.01 0.82 - 1.25 (0.884) 
     
Renda familiar     
≤ 1 Salário 1  1  
> 1 salário 1.02 0.94 - 1.10 (0.568) 1.23 0.94 - 1.60 (0.116) 
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Tabela 7 - Razões de prevalência bruta para uso de medicamentos consumidos na gestação 

segundo critérios de classificação de risco, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012-2014 

(N=1091)*. (Conclusão). 

 
Medicamentos classe de risco 

A/B 
Medicamentos classe de risco 

C/D/X 
 RP bruta  IC95% (p-Valor) RP bruta  IC95% (p-Valor) 
Classe econômica     
C / D / E  1  1  
A / B 1.02 0.91 - 1.14 (0.727) 1.08 0.76 - 1.55 (0.640) 

    
História de aborto     
Não  1  1  
Sim 0.98 0.91 - 1.06 (0.788) 1.09 0.85 - 1.40 (0.472) 

    
Fumante     
Não  1  1  
Sim 1.02 0.87 - 1.20 (0.763) 1.42 0.90 - 2.23 (0.150) 

    
Ter algum problema 
de saúde** 

    

Não  1  1  
Sim 1.11 1.04 - 1.18 (0.000) 1.28 1.04 - 1.58 (0.019) 
*Existem perdas em algumas variáveis 
** Anemia, asma, tuberculose, pneumonia, diabetes, hipertensão, doença renal, infecção urinária e hemorragias. 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

Tabela 8 - Razões de prevalência ajustada para uso de medicamentos consumidos na gestação 

segundo critérios de classificação de risco, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012-2014 

(N=1091)*.(Continua) 

 Medicamentos classe de risco 
A/B 

Medicamentos classe de risco 
C/D/X 

 RP ajustada IC95% (p-Valor) RP ajustada IC95% (p-Valor) 
Idade materna (anos)     
≤ 24   1  

25- 29 
  1.43 

1.09 - 1.86 
(0.008) 

≥ 30 
  1.49 

1.15 - 1.93 
(0.002) 

     
Escolaridade (anos)     
≤ 8 anos 1    
9 - 11 anos 1.08 1.02 - 1.15(0.009)   
> 11 anos 1.18 1.07 - 1.31 (0.001)   
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Tabela 8 - Razões de chance bruta para uso de medicamentos consumidos na gestação segundo 

critérios de classificação de risco, Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012-2014 

(N=1091)*.(Conclusão) 

 
Medicamentos classe de risco 

A/B 
Medicamentos classe de risco 

C/D/X 
 RP ajustada IC95% (p-Valor) RP ajustada IC95% (p-Valor) 
Início do pré-natal     
Após o 1º trimestre    1  

Durante o 1º trimestre 
  1.61 

1.11 - 2.34 
(0,011) 

     
Consultas pré-natal     
≤ 3 consultas 1    
> 3 Consultas  1.31 1.24 - 1.38 (0.000)   

    
Ter algum problema de 
saúde** 

    

Não  1  1  
Sim 

1.08 1.02- 1.15 (0.006) 1.36 
1.09 - 1.68 

(0,005) 
*Existem perdas em algumas variáveis 
** Anemia, asma, tuberculose, pneumonia, diabetes, hipertensão, doença renal, infecção urinária e hemorragias. 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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6  DISCUSSÃO 

 

6.1 Prevalência e fatores associados a utilização de medicamentos em gestantes antes e 

durante a gravidez 

 

Neste estudo quase 53% das gestantes fizeram uso de algum medicamento antes 

da gestação, trabalhos realizados na Europa e Estados unidos apresentaram prevalências de 

utilização de medicamentos antes da gestação variando de 14,2% a 43%. Esses diferentes 

resultados podem ser explicadas devido a diferentes metodologias de estudo, pois alguns 

destes restringem o tempo de observação antes da gestação entre 30 dias antes enquanto 

outros avaliam até três anos antes da gestação (BAKKER et al., 2006; ENGELAND et al., 

2008; HARDY et al., 2006; ODALOVIC et al., 2012; ROBERSON; HURWITZ, 2014; 

STEPHANSSON et al., 2011) 

No cenário nacional o dado do presente estudo se assemelha as prevalências de 

utilização de medicamentos por mulheres na população geral, na cidade de Brasília essa 

prevalência foi de 59,8% e em Fortaleza esse número foi de 55,6% (ARRAIS et al., 2005; 

GALVAO et al., 2014), porém difere de dados encontrados em cidade de Santa Catarina onde 

aproximadamente 47% das gestantes utilizaram medicamentos antes do diagnóstico 

gestacional (LUNARDI-MAIA; SCHUELTER-TREVISOL; GALATO, 2014). 

Esses dados devem servir de alerta, pois gestantes utilizam medicamentos antes da 

gestação e esses podem ser potencialmente tóxicos para o feto, os profissionais de saúde 

devem estar cientes deste tipo de consumo, e quando medicamentos forem utilizados nesse 

período deve-se avaliar o risco e tomar medidas como a suspensão ou a substituição da 

terapia, diminuindo dessa forma o risco ao desenvolvimento fetal. (ODALOVIC et al., 2013) 

Antes da gestação a classe de medicamentos mais utilizados foram os analgésicos 

(17,1%) e os contraceptivos, este último com prevalência de utilização de 10,5%. 

A dipirona foi o princípio ativo isolado ou em associação mais utilizado pelas 

mulheres antes da gestação (19,1%, N= 208). Sabe-se que muitas delas continuam utilizando 

medicamentos no início do período gestacional, antes do diagnóstico da gravidez e esse 

comportamento pode levar a algum risco fetal. A dipirona atravessa facilmente a barreira 

placentária e tem um efeito de bloqueio sobre a divisão celular placentária no início da 

gravidez, principalmente durante a fase de formação e diferenciação placentária 

(ESPIRIDIAO et al., 1996).  

No entanto, Bar-Oz et al. (2005) relataram um estudo de caso-controle que a 
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exposição à dipirona durante o primeiro trimestre da gravidez, provavelmente, não está 

associada a um risco significativamente aumentado de anormalidades congênitas e estudo 

húngaro sugeriu que o tratamento com dipirona na gestação em doses usuais apresenta muito 

pouco, ou nenhum, risco teratogênico para o embrião (BÁNHIDY et al., 2007). 

Os contraceptivos orais foram a segunda classe de medicamentos mais utilizados 

antes da gestação, dados que mostram falta de acompanhamento da população feminina em 

programas específicos para saúde da mulher, pois sugerem uma utilização incorreta dos 

contraceptivos hormonais. Mulheres que não têm conhecimento de sua gravidez podem 

continuar a usar esses medicamentos após a concepção, expondo seu embrião aos hormônios 

presentes neste (CHEN et al., 2009). 

Em alguns estudos foi observado que o uso materno de anticoncepcionais orais 

está associado ao aumento no risco de categorias específicas de defeitos congênitos. Um 

estudo retrospectivo realizado no país de Gales que incluiu 37 casos de defeitos do tubo 

neural observou um aumento de 2,5 vezes nesse risco (KASAN; ANDREWS, 1980). Estudo 

húngaro de caso-controle abrangendo 537 casos observou risco aumentado de defeitos nos 

membros de 1,7 vezes (CZEIZEL; KODAJ, 1995). 

No entanto, em uma meta-análise com base em 12 estudos prospectivos, Bracken 

(1990) concluiu que os contraceptivos orais não foram associados com um risco aumentado 

de defeitos cardíacos congênitos e defeitos de redução de membros, e estudo caso controle 

multicêntrico realizado nos Estados Unidos também conclui que mulheres que usam 

contraceptivos orais durante a gravidez precoce não têm risco aumentado para a maioria dos 

tipos de malformações congênitas maiores (WALLER et al., 2010), porém existe uma 

necessidade de orientação correta no uso de contraceptivos orais na população feminina em 

idade fértil, tanto para um planejamento familiar adequado quanto para uma diminuição dos 

riscos ao feto. 

Após o ajuste para situação socioeconômica e de saúde das mulheres foram 

encontrados os seguintes fatores associados à utilização de medicamentos antes da gestação: 

gestantes com idade ≥ 30 anos, as não - negras, as que iniciaram o pré-natal após o 1º 

trimestre, e as que fazem parte da classe econômica C/D/E.  

No entanto, poucos estudos anteriores exploram as características maternas 

associadas ao uso de medicamentos antes da gravidez, o que não permitiu comparar as 

associações encontradas entre uso de medicamentos antes da gestação, raça, classe econômica 

e início do pré-natal com dados já publicados.   

Entretanto, Odalovic et al. (2013) em análise bivariada encontraram que gestantes 
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com mais de 30 anos tem uma chance aumentada de utilizar medicamentos antes da gestação 

(OR 3,03; IC 95% 1,16- 8,00), mas essa associação não se manteve na análise multivariada, 

diferente do encontrado no presente trabalho no qual a idade materna se manteve no modelo 

final, uma justificativa para essa diferença se deve ao fato de que na população geral as 

mulheres brasileiras com mais 30 anos já tem maior chance de utilizar medicamentos 

(BERTOLDI et al., 2004), o que se manteria durante o período periconcepcional.  

Mulheres que iniciaram o pré-natal após o primeiro trimestre tiveram uma maior 

prevalência na utilização de medicamentos antes da gravidez. A qualidade do pré-natal tem 

sido avaliada por meio do número de consultas e da idade gestacional de ingresso no serviço 

de saúde (ANVERSA et al., 2012), esse dado, portanto nos apresenta que um serviço pré-

natal tardio é um fator de aumento do uso de medicamentos antes da gestação, entretanto na 

literatura não foram encontrados estudos que observaram esse tipo de associação e 

sustentassem essa hipótese. 

No presente estudo, observou-se uma frequência no uso de pelo menos um 

medicamento durante a gravidez por 84,69% das gestantes apresentando dessa forma 

prevalência semelhante às encontradas em diversos trabalhos no Brasil e no mundo.  

O Collaborative Group on Drug Use in Pregnancy realizou um estudo em 22 

países e obteve resultados diversos, porém com uma prevalência média de 86% (CGDUP., 

1992). Estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que, em 2008, 90% das mulheres 

pesquisadas utilizaram pelo menos um medicamento durante a gravidez (MITCHELL et al., 

2011), na Hungria de acordo com Czeizel 70% das gestantes foram tratadas com algum 

medicamento em qualquer período da gestação (CZEIZEL, 2004) e trabalhos realizados no 

Brasil mostraram variações entre 82,9 e 97,4% no uso de pelo menos um medicamento 

durante a gestação, incluindo vitaminas e suplementos (ANDRADE et al., 2014; MENGUE et 

al., 2001). 

É observado que existem variações de prevalência entre os locais de estudo, essas 

diferenças seriam reflexo das características dos serviços de atenção à saúde, dos problemas 

de saúde e das diferenças culturais entre os locais estudados (CGDUP., 1992) esse argumento 

pode explicar as diferença de utilização entre cidades brasileiras. Contudo, acredita-se 

também que o uso de medicamentos seria não apenas reflexo, mas faria parte dessas 

diferenças (MENGUE et al., 2001). 

Mais da metade dos medicamentos prescritos foram via prescrição médica e a 

utilização da maioria dos medicamentos durante a gestação foi iniciada durante o primeiro 

trimestre isso pode estar refletindo a prática prescritiva para gestantes no acompanhamento 
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pré-natal. Nesse cenário, apesar dos riscos e da contínua recomendação de uma atitude 

conservadora no uso de medicamentos nesse grupo populacional, mostrou-se uma prática de 

intervenção, seja através da prescrição médica ou por automedicação.  

 Assim como em diversos trabalhos as classes de medicamentos mais utilizadas 

pelas gestantes de acordo com a classificação ATC foram os antianêmicos, os analgésicos e os 

que atuam sobre o aparelho digestivo (BRUM et al., 2011; DONATI et al., 2000; FONSECA; 

FONSECA; BERGSTEN-MENDES, 2002; MENGUE et al., 2001) 

 Cerca de 70% das gestantes utilizou algum antianêmicos, isso pode ser 

parcialmente explicado porque estes são medicamentos do protocolo de atendimento à 

gestante da política de pré-natal e puerpério do Ministério da Saúde, com o intuito de reduzir 

a anemia gestacional (MS, 2005). Contudo, essa conduta vem sendo questionada, pois os 

benefícios da suplementação de ferro ainda não estão claramente definidos (PEÑA-ROSAS et 

al., 2012; SZAJEWSKA; RUSZCZYNSKI; CHMIELEWSKA, 2010) e os protocolos 

deveriam ser destinados somente aquelas com anemia diagnosticada.  

Os analgésicos foram utilizados por 21,9% das gestantes, entre eles os mais 

prevalentes foram o paracetamol com 21,26% das gestantes fazendo uso deste isoladamente 

ou em associação seguida da dipirona com 7,70%, essa diferença se deve a consistência da 

literatura que afirma a segurança do paracetamol para uso na gestação, e as dúvidas quando ao 

uso seguro da dipirona (SHARPE; FRANCO, 1996). 

Entre os medicamentos que atuam no aparelho digestivo, a escopolamina isolada e 

em associação com analgésicos (18,93%), foi o principio ativo mais utilizado, estudo 

realizado em Natal encontrou prevalência de utilização desse medicamento de 8,3% 

(GUERRA et al., 2008), na cidade de São Paulo 46,8% da gestantes utilizaram esse principio 

ativo em associação com a  dipirona (MAEDA; SECOLI, 2008) e do total de medicamentos 

utilizados por gestantes em estudo realizado em Campinas, 70,2% eram escopolamina 

(FONSECA; FONSECA; BERGSTEN-MENDES, 2002). 

Esses dados mostram grande variação na utilização desse princípio ativo, pode-se 

supor que essas diferenças existam porque esse medicamento costuma ser prescrito sob a 

condição “se necessário” e apenas ser utilizada caso a gestante identifique a necessidade do 

manejo de sinais e sintomas comuns à gestação, variando assim a utilização de acordo decisão 

da gestante. Contudo, mesmo nessa situação estas devem ser orientadas quanto ao uso correto 

dos medicamentos (LUNARDI-MAIA; SCHUELTER-TREVISOL; GALATO, 2014; 

OLIVEIRA et al., 2012). 
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Os fatores associados à utilização de medicamentos durante a gravidez que 

permaneceram no modelo após a análise multivariada foram escolaridade ≥ 11 anos de 

estudo, ter feito três ou mais consultas pré-natal e ter algum problema de saúde. 

Entre os fatores associados à utilização de medicamentos durante a gestação, ter 

11 anos ou mais de estudo aumenta a prevalência do consumo de medicamentos, Mengue et 

al. (2004) encontraram associação semelhante, em trabalho realizado no Brasil há um 

aumento na chance do consumo de medicamentos em gestantes com maior escolaridade  (OR 

1,65; IC 95% 1,30-2,10), Donati et al. (2000) observaram em trabalho realizado na Itália que 

gestantes com mais de oito anos de estudo tinham uma maior chance de utilizar 

medicamentos (OR 1,18; IC 95% 1,03-1,35). Aqueles autores sugerem que uma maior 

escolaridade indica um melhor nível socioeconômico, facilitando o acesso ao serviço de saúde 

e ao medicamento. 

O número de consultas pré-natal também está associado ao uso de medicamentos 

durante a gravidez, no Brasil essa associação já foi encontrada entre gestantes da cidade de 

Campinas (FONSECA; FONSECA; BERGSTEN-MENDES, 2002) e de Rio Branco, nesta 

última, ter feito mais de 6 consultas aumentou em 1,78 (IC95%: 1,33-2,38) a chance do uso 

de medicamentos como antianêmicos e vitaminas (ANDRADE et al., 2014). Uma possível 

justificativa para essa associação é que o contato da paciente com o serviço possibilita 

tratamento para seus problemas de saúde o que as deixam mais suscetíveis a intervenções 

farmacológicas. 

Estudo italiano encontrou associação de uso de medicamentos durante a gestação 

e ter problemas de saúde (OR 4,19; IC 95% 3,64-4,82)(DONATI; et al, 2000), no Canadá, em 

estudo de base populacional ter uma doença crônica (OR 2,01; IC95%: 1,98-2,05) deixou as 

gestantes mais susceptíveis a receberem prescrições de medicamentos durante a gravidez 

(SMOLINA et al., 2014)o que corrobora os dados desse estudo, mulheres com problemas de 

saúde precisam de tratamento para suas patologias e este em sua grande maioria são 

farmacológicos o que aumenta a chance de utilização desses. 

6.2 Uso de medicamentos segundo critérios de risco durante a gestação e fatores 

associados. 

 

A análise dos dados apontou para um padrão de utilização semelhante ao 

observado em outros estudos brasileiros, em que aparece a categoria de risco A, seguida da B, 

C, D e X, com prevalências bem superiores na classe de risco A. Em município do estado de 
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São Paulo 37,7% das gestantes utilizaram essa categoria de medicamentos, no nordeste do 

país 42,7% e na cidade de São Paulo 48,2%(CARMO; NITRINI, 2004; GUERRA et al., 

2008; MAEDA; SECOLI, 2008). Em contrapartida, esses dados diferem de estudos 

desenvolvidos em outros países que apresentam uma maior utilização de medicamentos da 

classe B e C, como observado por Andrade et al. (2004) nos Estados Unidos e por Hardy et al. 

(2006) no Reino Unido. 

Ainda que as diferenças metodológicas entre os estudos tornem relativas as 

comparações, verifica- se que em Santo Antônio de Jesus o consumo de medicamentos da 

classe A durante a gravidez foi maior que o encontrado nos trabalhos citados.  Considerando-

se que a anemia na gestação foi relatada por 27,84% das participantes do estudo, observa-se 

um grande consumo profilático de medicamento antianêmicos, o que aumenta a prevalência 

de medicamentos da classe de risco A. 

Constatou-se que cerca de 25% das mulheres grávidas utilizaram um ou mais 

medicamentos das categorias de risco da FDA C, D, ou X durante a gravidez . Esses dados se 

assemelham a maioria dos estudos realizados no Brasil, em que essas prevalências variam de 

17,5% a 29,0% (BRUM et al., 2011; CARMO; NITRINI, 2004; GUERRA et al., 2008; 

MAEDA; SECOLI, 2008; OSORIO-DE-CASTRO; PAUMGARTTEN; SILVER, 2004). Na 

literatura internacional Yang e colaboradores (2008), em trabalho realizado no Canadá 

encontraram uma prevalência de dispensação de medicamentos dessas classes de risco de 

19,4%, em estudo sérvio a prevalência observada medicamentos de 18,2% (ODALOVIC, 

MARINA et al., 2013). 

Dos medicamentos de risco utilizados, a maioria pertence a categoria C da FDA, 

entre eles a escopolamina e a dipirona em associação ou isolados. A dipirona é o principal 

analgésico vendido no Brasil, com 31,8% do mercado, porém está proibido em alguns países 

europeus e nos Estados Unidos devido associações a eventos adversos graves, por esse motivo 

a literatura recomenda para analgesia durante a gestação o uso do paracetamol (DAL PIZZOL 

et al., 2009; EMERENCIANO; KOIFMAN; POMBO-DE-OLIVEIRA, 2007; SHARPE; 

FRANCO, 1996). 

Apenas 2,74% (N=30) das gestantes utilizaram medicamentos das classes D e X, 

sendo a progesterona o medicamento mais prescrito dessas classes, ela pode ter sido 

intencionalmente prescrita no início da gravidez, na tentativa de prevenir o aborto espontâneo. 

Revisão sistemática da Cochrane em 2013, concluiu que as evidências não suportam o uso 

rotineiro para esta finalidade, embora, possa ser eficaz em mulheres com história de aborto 

espontâneo recorrente (HAAS; RAMSEY, 2013). 
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Gestantes com mais de nove anos de estudo tiveram a prevalência da utilização de 

medicamentos seguros aumentada, o que pode significar que estão seguindo com mais afinco 

as prescrições ou que as gestantes com menor escolaridade podem estar negligenciando o 

tratamento, expondo-se a patologias como anemia ou deficiência de ácido fólico. 

Medicamentos da categoria A/B são considerados isentos de risco, portanto esses resultados 

sugerem a necessidade de supervisão por parte do profissional de saúde para assegurar a 

adequada terapêutica às gestantes com menor escolaridade, pois a falta de entendimento das 

prescrições pode influenciar na adesão e na eficácia do tratamento (FERREIRA; 

MELNIKOV; KADRI, 2011).  

O maior número de consultas pré-natal associou-se a uma maior prevalência de 

consumo de medicamentos isentos de risco, o que evidencia a importância do 

acompanhamento na prevenção de intercorrências gestacionais, comprometimento fetal, e 

alivio de sintomas relacionados ao início da gestação, especialmente em vista dessa classe 

constituir-se de antianêmicos, vitaminas, analgésicos e medicamentos para náuseas (GEIB et 

al., 2007). 

Apresentar problemas de saúde durante a gestação esteve associado ao uso de 

medicamentos seguros, o que pode ter sido impulsionado por uma necessidade de tratamento 

farmacológico (NORDENG et al., 2001) o que mais uma vez confirma a importância do 

acompanhamento das gestantes para garantia do tratamento adequado de suas patologias 

crônicas ou agudas (OSORIO-DE-CASTRO; PAUMGARTTEN; SILVER, 2004). 

O uso de medicamentos de risco está associado a ter idade maior que 24 anos, 

resultado semelhante ao de alguns estudos brasileiros, Andrade e colaboradores (2014) na 

cidade de Rio Branco – Acre encontraram uma razão de Odds de 2,07 para gestantes entre 25 

e 43 anos, no Rio Grande do Sul uma odds de 1,63 foi observada para associação de utilização 

de medicamento de risco e gestantes com mais de 20 anos (GEIB et al., 2007). Estudo 

realizado na Irlanda em que apenas foi avaliada utilização de medicamentos de risco incluindo 

as classes D/X, também foi encontrado uma associação com a idade materna maior que 25 

anos (CLEARY et al., 2010). 

O acompanhamento pré-natal esteve associado ao uso de medicamentos de risco. 

Trabalho de Andrade et al. (2014) observou que ter realizado mais de 6 consultas pré natais 

associou-se ao uso de medicamentos de risco (ORa 1,78 IC 95% 1,33-2,38), esse dado difere 

do encontrado nesse estudo em que não houve associação com essa variável. 

Porém, período do início do pré- natal aumentou a prevalência do uso de 

medicamentos de risco nessa população, sendo assim supõem-se que as gestantes que 
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procuram o serviço de saúde no inicio da gestação podem tê-lo feito também por já possuir 

problemas de saúde, ou alguma intercorrência gestacional que as expõem a utilização maior 

de medicamentos de risco. 

 Ter problemas de saúde está associado ao uso de medicamentos de risco, 

corroborando com trabalhos nos quais problemas na gestação também aumentaram essa 

prevalência. Gestantes com doenças crônicas tinham quatro vezes mais chance de se expor a 

esses medicamentos quando comparadas as mulheres sem doenças crônicas em estudo 

realizado no Canadá (YANG, TUBAO et al., 2008), intercorrências na gestação aumentaram 

o risco de utilização de medicamentos da categoria de risco C (ORa 3,04, IC 95% 2,29-4,04) e 

categoria D (ORa 5,78; IC 95% 1,36-24,62) (GEIB et al., 2007) e estudo americano também 

encontrou associação com problemas na gestação e uso de medicamentos de risco (ORa 2.5; 

IC 95% 0.7 - 8.5) (LEE et al., 2006). 

 

5.3 Limitações do estudo 

 

Os resultados obtidos nessa pesquisa estão sujeitos a algumas limitações, uma 

delas é o delineamento transversal do presente estudo, no qual fatores associados e desfecho 

são observados em um mesmo momento, pode conter viés de causalidade reversa.  

Outra reside no fato de ser um estudo retrospectivo que depende da memória das 

pacientes sobre os medicamentos utilizados ao longo da gestação o que pode levar a uma 

subestimação. Em relação aos medicamentos usados antes da gestação uma limitação se refere 

a não ter sido definido o período de utilização do medicamento antes do diagnóstico 

gestacional, o que pode ter levado a respostas com variações dependendo de cada gestante.  

Com uso de questionário padronizado e testado, equipe bem treinada e validação 

dos dados por comparação das informações obtidas pelos questionários com aquelas 

registradas nos cartões de pré-natal, procurou-se minimizar esse viés. 

O estudo foi realizado somente na zona urbana da cidade devido às dificuldades 

enfrentadas para a coleta na zona rural, onde é possível existir uma distribuição diferente das 

características gestantes e do uso de medicamentos, dessa forma o presente estudo não 

representa a totalidade das gestantes da cidade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O Município de Santo Antônio de Jesus apresentou um perfil de utilização de 

medicamentos semelhante aos demais estudos realizados no Brasil, em que gestantes estão 

expostas a uma variedade de medicamentos sejam estes para prevenção ou tratamento de 

patologias, antes e durante a gestação. 

Utilizar medicamentos antes do diagnóstico gestacional pode expor o concepto a 

situações que, muitas vezes, levam a desfechos desconhecidos. Outros estudos são necessários 

para avaliar os fatores associados à utilização de medicamentos antes da gestação, pois é 

fundamental conhece-los para criação de estratégias para orientação e acompanhamento de 

mulheres em idade fértil, dentro do planejamento familiar, com o intuito de reduzir a 

exposição a medicamentos antes da gestação. 

O uso de medicamentos durante a gestação aparece associado com fatores 

relativos ao acompanhamento pré-natal, como o maior número de consultas e a presença de 

problemas de saúde, o que aponta para a necessidade de intervenções para promoção e 

prevenção dos agravos durante o período gestacional. 

O uso de medicamentos de risco esteve associado às gestantes com mais de 30 

anos de idade, com início do atendimento pré-natal e com a presença de problemas de saúde, 

indicando a importância de um atendimento pré-natal de qualidade para garantir a utilização 

de forma segura e consciente desses medicamentos. 

Diante desses dados e considerando as limitações apontadas por este estudo é 

necessário o desenvolvimento de evidências científicas capazes de promover a melhoria 

contínua da qualidade da assistência materno-infantil, além de investimentos em educação 

profissional continuada que promovam o uso racional de medicamentos no período pré-natal. 
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