
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1 

enorÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  x  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

GRAVIDEZ E A UTILIZAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS 

 

Bianca Ferreira Neves (biancaneves2i@gmail.com)
1
 

Luiz Fernando Alves de Souza (luizfernando20066@hotmail.com)
2
 

Arcelio Benetoli (arceliobenetoli@hotmail.com)
3
 

Ana Paula Veber (anapaulaveber@hotmail.com)
4
 

 
Resumo: O uso de medicamentos por gestantes pode apresentar riscos, principalmente ao feto, e por isso pode 

representar um problema de saúde pública. Além disso, devido ao reduzido número de estudos clínicos (estudos 

envolvendo seres humanos), existem inúmeras lacunas no conhecimento científico sobre a ocorrência de efeitos 

adversos de medicamentos usados durante a gestação. A percepção dos prescritores, em relação à terapêutica 

medicamentosa durante a gravidez, ainda oscila entre a certeza de que tudo é nocivo e a relativa crença de que 

tudo é seguro até que se prove o contrário. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi orientar as gestantes da 

Unidade Básica de Saúde Nilton Luiz de Castro, localizada no município de Ponta Grossa sobre o uso seguro de 

medicamentos durante a gestação. A atividade desenvolvida resultou em esclarecimento de dúvidas entre as 

participantes e foi possível concluir que as informações transmitidas para as participantes possuem grande 

relevância, reafirmando assim o importante papel que o farmacêutico pode executar na atenção primária. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de extensão Educação em Saúde.  

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas desta atividade do projeto Educação em Saúde foram 

destinadas aos pacientes gestantes da Unidade Básica de Saúde Nilton Luiz de Castro no 

município de Ponta Grossa.  
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Município de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas do projeto foram executadas na Unidade Básica de Saúde 

Nilton Luiz de Castro, localizada no município de Ponta Grossa.  

JUSTIFICATIVA 

A tragédia com a talidomida, no início da década de 1960, marcou o início de um 

crescente interesse sobre o uso de medicamentos na gestação (OSORIO-DE-CASTRO; 

PAUMGARTTEN; SILVER, 2004). Cerca de 2-3 % das anomalias congênitas são induzidas 

por medicamentos, por esse motivo a escolha do melhor tratamento é problemática, devido a 

poucas informações nesta área. E isto é explicado pelo fato de que quando um determinado 

medicamento é aprovado para comercialização, o conhecimento sobre o mesmo associado à 

gravidez limita-se aos resultados de estudos em fase pré-clínica em animais e à exposição 

humana acidental durante a gravidez (INFARMED, 2001).  

Segundo Rozas (2004), durante o tratamento de uma gestante com uma 

intercorrência patológica, o médico se depara com dúvidas quanto ao que prescrever, por essa 

razão é necessário conhecer os medicamentos de risco para o feto, sendo que a maioria dos 

estudiosos do assunto conceitua como fármaco teratogênico aquele que administrado à 

gestante determina anormalidades morfológicas ou funcionais permanentes no feto. Levando 

em conta a importância do assunto, em 1979, nos EUA, o Food and Drug Administration 

(FDA) estabeleceu os fatores de risco (categorias A, B, C, D e X) para o uso de medicamentos 

durante a gravidez, no qual os medicamentos pertencentes à categoria A são os que não 

demonstram nenhum risco para o feto e os pertencentes à categoria X são contraindicados 

para mulheres que estão ou irão ficar grávidas. Porém são poucos os medicamentos que 

pertencem às categorias A e B do FDA, sendo a maioria pertencente à categoria C, e nesses 

casos deve-se sempre levar em consideração o conceito de risco versus benefício (ROZAS, 

2004). 

Neste sentido, é importante que as gestantes sejam informadas sobre o uso de 

medicamentos de forma que as mesmas se sintam mais seguras para superar as possíveis 

adversidades do período gestacional.  

OBJETIVOS 
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Este trabalho visou orientar e esclarecer dúvidas das pacientes gestantes da Unidade 

Básica de Saúde Nilton Luiz de Castro, município de Ponta Grossa.  

METODOLOGIA 

O encontro do grupo de gestantes é realizado nas dependências da Associação de 

Moradores do bairro Tarobá, município de Ponta Grossa e acontecem uma vez por mês, onde 

são abordados temas sugeridos pelas áreas participantes e de interesse grupal. Como 

metodologia da atividade é empregada à dinâmica em grupo para estimular a criação de um 

ambiente agradável que deixasse todas as participantes à vontade. Durante a dinâmica, cada 

gestante é escolhida de forma aleatória, para responder perguntas elaboradas previamente 

pelos organizadores sobre o uso de determinados medicamentos na gestação e sobre as 

dúvidas mais comuns das participantes.  

As seguintes perguntas foram utilizadas durante a dinâmica: 

1. Posso pintar as unhas durante a gestação? 

2. Posso tingir os cabelos durante a gestação? 

3. Posso tomar laxante? 

4. Posso ingerir bebidas alcoólicas? 

5. Por que se deve fazer o uso de ácido fólico durante o período gestacional? 

6. Por que se deve utilizar o sulfato ferroso durante o período gestacional? 

7. As gestantes podem utilizar dipirona durante a gravidez? 

8. Posso tratar a acne durante a gravidez? 

9. Posso tratar o melasma na gestação? 

10. Posso usar o medicamento AAS durante a gravidez? 

11. Posso utilizar o medicamento enalapril durante a gravidez? 

12. É correto o ditado “devo comer por duas pessoas”? 

Após o término das perguntas, é realizado o fechamento da atividade, no qual 

destaca-se a importância do esclarecimento de dúvidas por parte das gestantes, garantindo 

dessa forma uma gestação mais segura.  

RESULTADOS 

Participaram da atividade quatro gestantes, cinco agentes comunitárias; uma 

enfermeira e uma estagiária de farmácia da Unidade de Saúde (UBS) Nilton Luiz de Castro e 
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dois acadêmicos do curso de farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Os temas 

elencados foram escolhidos após uma observação das dúvidas mais comuns das pacientes 

gestantes que a farmacêutica responsável pela UBS atendia.  

A atividade teve duração de aproximadamente duas horas, as participantes foram 

bem receptivas e interativas e durante esse tempo foi possível orientá-las sobre a dúvida de 

pintar as unhas e tingir os cabelos durante a gestação, no qual foi esclarecido que elas podem 

pintar as unhas, mas com segurança (utilizar os seus próprios utensílios ou utensílios 

devidamente esterilizados). Já com relação à dúvida sobre tingir os cabelos, a Sociedade 

Brasileira de Dermatologia recomenda que as gestantes evitem qualquer tintura e/ou 

descoloração no primeiro trimestre da gravidez; evitem tinturas graduais, permanentes e 

compostos de henna devido à adição de metais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DERMATOLOGIA, 2010). Sobre o uso de agentes laxativos durante a gravidez, não é 

recomendado o uso constante para que o intestino não fique mal habituado, se realmente 

houver necessidade é preferível optar pelos agentes formadores de bolo, por serem 

considerados um dos métodos mais seguros para facilitar as evacuações.  

Em relação ao uso de bebidas alcoólicas durante a gestação, as participantes foram 

informadas de que a ingestão de álcool por gestantes provoca vários distúrbios que podem 

resultar em atraso no crescimento intrauterino e ocorrência de malformações congênitas 

(SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO, 2010). As participantes também foram 

questionadas sobre a importância do uso de ácido fólico e sulfato ferroso durante a gravidez, 

porém a minoria havia sido esclarecida sobre esse assunto, por isso foi explicado que a 

suplementação diária oral de ferro e ácido fólico é recomendada como parte da assistência 

pré-natal para reduzir o risco de baixo peso no nascimento, anemia materna e deficiência de 

ferro (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, 2016). 

Sobre o uso dos medicamentos dipirona, AAS (ácido acetilsalicílico) e enalapril 

durante a gestação, são todos pertencentes à categoria D do FDA, categoria na qual há 

evidências de riscos para o feto humano, porém os benefícios do uso na gestante podem 

justifica-lo, ou seja, no caso do medicamento ser necessário em uma situação de risco 

iminente ou para tratar uma doença grave na falta de opções de medicamentos mais seguros 

(ROZAS, 2004). Em relação ao tratamento de acne e melasma durante a gestação, é 

recomendado o uso de drogas somente quando forem prescritas por médicos especialistas 

devido ao fato de que as drogas mais difundidas atualmente são teratogênicas. Mas outras 

medidas podem ser adotadas para prevenção e tratamento da acne, tais como: higienização da 
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pele, adequar o pH dos sabonetes evitando os mais alcalinos, selecionar produtos tópicos 

menos comedogênicos e medidas de fotoproteção. (URASAKI, 2010; PURIM; AVELAR, 

2012). Já no que se refere ao ditado “devo comer por duas pessoas”, foi explicado para as 

participantes que as recomendações nutricionais devem adaptar-se a cada mulher. Desta 

forma, recomenda-se adoção de um estilo de vida saudável, que deve iniciar-se mesmo antes 

da gravidez, para otimizar a saúde da mãe e reduzir o risco de complicações durante a 

gravidez e de algumas doenças no bebê (TEIXEIRA et al., 2014).  

Ao final da atividade, as participantes relataram ter gostado da experiência e da 

troca de conhecimentos do grupo, além de mencionarem se sentirem mais seguras em relação 

ao assunto gestação e medicamentos.  

FOTO(S) 

Figura 1 – Encontro de Gestantes  

 

Legenda: Participantes do Encontro das Gestantes realizado na Unidade Básica de Saúde Nilton Luiz de Castro, 

localizada no município de Ponta Grossa.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do trabalho realizado foi possível constatar que o papel do farmacêutico no 

aconselhamento das gestantes pode ser decisivo na detecção da utilização de medicamentos 

que podem acarretar riscos para a gestante e para o feto. Além de que, o grupo de gestantes é 

um espaço de fundamental importância para esclarecimento de dúvidas e troca de 

conhecimento entre as gestantes e os profissionais da saúde.  

APOIO 
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Fundação Araucária e Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 
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