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RESUMO 

 
O bem mais precioso que uma mulher pode ter durante a sua vida é ser mãe. Muitas 
são as alterações fisiológicas enfrentadas pela gestante durante o processo da 
gravidez. Durante esse período, juntamente com as alterações fisiológicas, são 
manifestados eventos com a possibilidade de se utilizar medicamentos a fim de 
minorar as condições clínicas e desconforto gestacional, assim, é necessário a 
presença de um profissional competente para o acompanhamento do tratamento. O 
presente trabalho visa abordar a atenção farmacêutica a gestantes. Para a realização 
deste trabalho foram utilizados artigos e trabalhos acadêmicos retirados de bases de 
dados Google Acadêmico e ScieLo. Concluiu-se com o desenvolvimento do trabalho 
que a importância do farmacêutico no acompanhamento fármaco terapêutico a 
gestante é relevante a fim de minimizar o risco ao feto e a mãe, além de contribuir 
para adesão ao tratamento farmacológico.  
 

Palavras-chave: atenção farmacêutica, gestante, medicamentos. 

 



 

AMARO, Jaqueline de Alexandria. Pharmaceutical Care for Pregnant Women 

. 2019. 18. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Anhanguera, 

Niterói, 2019. 

 
ABSTRACT 

 

The most precious thing a woman can have during her life is to be a mother. Many are 

the physiological changes faced by the pregnant woman during the pregnancy 

process. During this period, along with the physiological changes, events are 

manifested with the possibility of using medicines in order to reduce the clinical 

conditions and gestational discomfort, thus, it is necessary the presence of a 

competent professional to follow the treatment. The present work aims to approach the 

pharmaceutical attention to pregnant women. For the accomplishment of this work 

were used articles and academic works taken from databases Google Scholar and 

ScieLo. It was concluded with the development of the work that the importance of the 

pharmacist in monitoring the therapeutic drug to pregnant women is relevant in order 

to minimize the risk to the fetus and the mother, besides contributing to adherence to 

pharmacological treatment. 

 

Key words: pharmaceutical care, pregnant women, medicines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A diminuição dos riscos associados a vida bem como sua preocupação e 

compreensão tem aumentado logaritmicamente na nossa sociedade. As gestantes 

possuem do ponto de vista social, moral e ética uma responsabilidade de dar nutrição 

ao recém-nascido com menor risco a sua vida (SANTOS et al., 2018). 

A consideração de benefícios e riscos durante qualquer intervenção na 

gestante dá importância a mãe e ao feto. Desde o advento da teratogenicidade que 

medicamentos trazem, como a exemplo a talidomida, as mulheres têm recebido alerta 

sobre a relevância de se manter em estado hígido evitando que agentes sejam 

transferidos da mãe ao feto (PEREIRA et al., 2016). 

Existem alterações fisiológicas do corpo da mãe que se manifestam 

clinicamente e são características do estado gravídico como os distúrbios gástricos e 

intestinais (azia, vômito, refluxo, enjoo), infecções devido à baixa imunológica, 

alterações vasculares (edema, hipertensão e dor) e desequilíbrio dos hormônios 

(diabetes) (RODRIGUES et al., 2018). 

Com a urbanização, as políticas públicas com a preocupação com a saúde da 

mulher eclodiram, mudando a visão social perante o conceito de saúde, infraestrutura 

e modelo de saúde. A saúde passou a não ser mais vista como um processo de cura 

do indivíduo em estado patológico, sendo adicionado ao conceito um novo padrão 

social como a manutenção do bem-estar e saúde e prevenção de patologias (SOUZA; 

BARROS, 2017). 

Nesse ponto a assistência farmacêutica promove a saúde e sua atenção no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Ao conceito tem-se a atenção farmacêutica planejada 

num ciclo de planejamento delimitando a função do profissional farmacêutico nesse 

sistema de saúde (RABELO et al., 2017). 

Tendo um papel social de suma importância está o medicamento atualmente 

proporcionando a manutenção do bem-estar físico e mental do indivíduo. Existem 

erros relacionados a medicação que correspondem a um quarto dos problemas de 

saúde mundial sendo que mais da metade dos todos os fármacos são prescritos, 

dispensados e vendidos de modo incorreto (RICHTER et al., 2016). 

A medicação no decorrer da gestação traz uma preocupação pelos 

profissionais da área da saúde e pela população em geral. Relacionadas à segurança 
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e eficácia dos medicamentos é problemática, nesse grupo, estão as dificuldades 

metodológicas e éticas. O desenvolvimento de novos medicamentos não é 

acompanhado de informações para o feto e gestante de modo confiável (SILVA et al., 

2019). 

A farmacologia de muitos medicamentos sofre modificações decorrentes das 

alterações fisiológicas impostas pela gravidez, desse modo, o tratamento das doenças 

deve ser cuidado pelos profissionais e pela gestante tendo ênfase nas ações não 

medicamentosas sempre que possível (SANTOS et al., 2015). 

O farmacêutico é muito importante nessa condição, porque ele possui o 

conhecimento dos medicamentos e pode auxiliar na adesão ao tratamento 

contribuindo para avaliar o risco e o benefício da terapia. A atenção farmacêutica, 

durante a gestação, garante a segurança ao potencial teratogênico dos fármacos além 

de fornecer educação a mulher grávida no tratamento prescrito (LIMA et al., 2015). 

Nesse contexto, surge o seguinte questionamento: qual a contribuição do 

farmacêutico através da atenção farmacêutica a mulheres gestantes? 

Como objetivo geral o trabalho tem como preocupação apontar formas de 

contribuição da atenção farmacêutica na gestação. Os objetivos específicos foram: 

descrever a fisiologia da gestação; apontar os principais distúrbios durante a gravidez 

e determinar atenção farmacêutica para a gestante. 

Existe uma falta de estudos que descrevam os riscos da utilização de 

medicamentos durante o período gestacional, assim o trabalho se atem na ocupação 

do farmacêutico para promoção da saúde através da atenção farmacêutica. 

Este estudo foi obtido através de pesquisas bibliográficas. A estratégia de 

busca eletrônica de artigos, teses, publicações em revistas pertinentes a pesquisa e 

as mais diversas opiniões sobre o assunto, realizadas no período compreendido entre 

2015 a 2018. Foram utilizados como descritores: atenção farmacêutica; fisiologia da 

gravidez e distúrbios gestacionais. Foram utilizadas a plataforma Google Scholar e 

SciELO. Nesses, os trabalhos utilizados forma em língua portuguesa, 

preferencialmente, em revistas indexadas na área de enfermagem junto com os 

operadores booleados: “and”, “and not” e “or”. 
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2 A GESTAÇÃO 

 

A gestação se inicia na fertilização. Depois da fecundação tem o início da 

divisão celular, o óvulo se torna zigoto com trânsito até o útero. Quando o zigoto atinge 

em torno de 100 células, entre os primeiros quatro a cinco dias, denomina-se 

blastocisto (SANTOS et al., 2018). 

Este é fixado no útero e recebe nutrição para que se desenvolva. Da sua 

implantação na parede até oito semanas gestacionais ele se denomina embrião. É 

veloz o desenvolvimento do embrião, contudo muito importante, pois células 

especializadas começam a formar os órgãos vitais como o ósseo, sanguíneo, nervoso 

e muscular. Depois a oitava semana o embrião se denomina feto, com 2,4 cm de 

comprimento e a maior parte dos órgãos internos formados. É visto órgãos externos 

como ouvidos, nariz, boca e olhos (PEREIRA et al., 2016). 

A gestação compreende um período de 280 dias ou 40 semanas ou ainda 9 

meses. O desenvolvimento da placenta ocorre a partir do 16° dia da gestação até o 

parto, ela fornece a nutrição e oxigenação vindas do sangue maternal para o feto e 

por meio dessa ocorre a difusão de produtos de excreção do feto para a mãe 

(RODRIGUES et al., 2018). 

Ela é uma camada de membranas densa limitante de distribuição de 

medicamentos e outros agentes. A transferência que ocorre na placenta entre mãe e 

feto de xenofóbicos é por difusão passiva e transportes ativos (SOUZA; BARROS, 

2017). 

Foram associadas, durante décadas, à placenta as funções de barreira e 

proteção contra agentes externos ao feto, porém ela tem a capacidade de metabolizar 

esses agentes assumindo uma função de armazenagem de agentes químicos. A 

fisiologia da mulher é completamente modificada além da formação placentária. 

Durante a formação do novo ser todos os sistemas se adaptam e conduzem a variadas 

aplicações clínicas (PEREIRA et al., 2016). 

Na gestação é alterada a farmacologia dos fármacos, incluindo a absorção 

(diminui a motilidade intestinal e aumenta o tempo de esvaziamento gástrico), 

distribuição (o sangue da mãe possui volume aumentado, aumento de massa corporal 

e menor ligação a proteínas plasmáticas), metabolismo (redução de albumina) e 
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excreção (taxa de filtração glomerular e do fluxo renal aumentada) dos medicamentos 

mudam (SANTOS et al., 2018). 

O aumento do peso durante a gestação é dependente do estado de nutrição da 

mulher antes de engravidar. É recomendado a avaliação nutricional no pré-natal e 

constante monitoramento durante todo o processo gestacional. O estado nutricional é 

evidenciado pelo índice de massa corporal. Ocorrem alterações corporais na mulher 

e mais evidentes nos seios e pés. Nos pés há aumento no comprimento, largura, 

volume e redução do arco plantar. São atribuídas essas alterações devido a retenção 

de líquidos, o ganho de massa corporal e frouxidão ligamentar (SANTOS et al., 2018). 

Em 80% das mulheres grávidas há a retenção de líquidos retidos. O inchaço é 

a pressão nos capilares dos membros inferiores pela ação da gravidade e a 

compressão da veia cava inferior pelo útero gravídico. Relacionado com a 

musculatura há o aumento da produção hormonal. Os ligamentos se afrouxam pela 

ação dos hormônios progesterona, estrógeno, cortisol e relaxina este favorecendo o 

acréscimo da mobilidade articular (PEREIRA et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

3 DISTÚRBIOS DA GESTAÇÃO 

 

A terceira causa de mortalidade materna no globo são decorrentes dos 

distúrbios hipertensivos e no Brasil considera-se como a causa primária. A 

hipertensão arterial na gestação tem associação com as manifestações 

características da gestação. Essa hipertensão pode ser classificada em cinco: 

hipertensão arterial gestacional; eclampsia; pré-eclâmpsia; pré-eclâmpsia superposta 

à hipertensão sistemica crônica e hipertensão crônica. Dependendo de como é o foco, 

segurança da mãe e do feto há variação no tratamento. Os medicamentos de escolha 

são a metildopa, os betabloqueadores e vasodilatadores (PEREIRA et al., 2016). 

A diabetes mellitus gestacional, outro distúrbio gravídico, é a intolerância à 

glicose, em qualquer grau, com o surgimento ou percepção no início ou durante a 

gestação, não excluindo a probabilidade dessa tolerância ter iniciado em episódio 

anterior ou simultaneamente com a gravidez. Quando seu diagnóstico é com a 

gravidez em curso, pode continuar até depois o nascimento. Juntamente com o 

quadro clínico, alguns fatores fisiológicos estão atrelados, como o aumento dos níveis 

hormonais de encontro com os reguladores insulínicos, o estresse fisiológico e fatores 

pré-existentes. Pode ocorrer variação da administração medicamentosa nessas 

doenças crônicas, o repouso é estritamente necessário porque nesse estágio a 

gestação é considerada de alto risco (aquela gestação em que há maior probabilidade 

de risco a vida da mãe e/ou ao feto por ocorrência de complicações) (SANTOS et al., 

2018). 

Náuseas e vômitos, outro tipo de distúrbio gestacional, concomitantes a todo o 

período da gravidez ocorre pelos efeitos do estrogênio e progesterona, esses 

hormônios tem níveis modificados, por isso, são justificados como alta incidência 

nesse período. Agem na alteração do tônus da musculatura lisa tendo uma digestão 

alimentar mais lenta, os alimentos permanecem um tempo maior no estômago, e o 

esfíncter inferior relaxa e permite o refluxo do conteúdo para o esôfago, além disso, 

há uma alteração no estômago tendo um pH diminuído do conteúdo gástrico (SOUZA; 

BARROS, 2017). 

Outro distúrbio recorrente na gestação é a pirose como característica de 

queimação do estômago e azia. Modificações na fisiologia e anatomia da mulher 

grávida tem relação direta com essa sintomatologia, a pressão diminuída do esfíncter 
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do esôfago, a pressão intra-abdominal aumentada, o útero alargado e alterações no 

trânsito gastrointestinal estão associados com o refluxo gastresofágico no decorrer da 

gravidez, isso independe o tempo de latência, a presença de condições gástricas e 

intestinais pré-existentes pioram os sintomas do refluxo ácido e da pirose durante a 

gestação contribuindo para o surgimento de náuseas e vômitos (PEREIRA et al., 

2016). 

Um distúrbio recorrente na gravidez é a constipação e devido sua multiplicidade 

de fatores não há um mecanismo de ação esclarecido, podendo se relacionar com os 

níveis aumentados de progesterona e estrogênio ou alterações da anatomia 

gastrointestinal. A dieta com menor ingesta de fibras no decurso da gestação pode 

ser outro fator com a constipação (BORGES, OLIVEIRA, 2015). 

Outro distúrbio comum no período gravídico são as dores decorrentes de 

posição são manifestadas pelo excesso de peso e seu aumento nesse período mais 

recorrentes no terceiro trimestre da gestação (CARVALHO et al., 2017). 

Tratando da fisiologia gestacional há um distúrbio recorrente que merece uma 

atenção redobrada que é a falta de micronutrientes decorrentes da gestação. Ferro, 

ácido fólico e outras vitaminas são aumentados para a formação fetal. O aumento no 

plasma modifica as concentrações no sangue circulante de proteínas ocorrendo uma 

diminuição de suas ligações com o esses micronutrientes. O ferro é deficitário na 

gravidez e é associado as complicações na gestação, a partos prematuros, recém-

nascidos subdesenvolvidos e risco de morte durante o período perinatal. A anemia, 

como é definida a deficiência de ferro, é determinada pela diminuição da hemoglobina 

sanguínea e é considerada severa se os valores forem inferiores a 70g/L 

(RODRIGUES et al., 2018). 

Esses são os fatores mais comuns e recorrentes na gravidez e seu 

conhecimento é de grande relevância para que o profissional farmacêutico possa 

realizar os cuidados necessários a fim de minimizar os danos tanto a mãe quanto ao 

feto através da atenção farmacêutica. 
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4 ATENÇÃO FARMACÊUTICA 
 
 
 

O farmacêutico é importante no acompanhamento da gestante a fim de diminuir 

os riscos que os medicamentos prescritos podem causam ao feto e a mãe, ao realizar 

o acompanhamento da gestante, concernente, ao uso de medicamentos, o 

profissional está atendendo a paciente através da atenção farmacêutica. 

 

A Atenção Farmacêutica por definição é: 

 
Um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência 
Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, 
habilidades, compromissos e co-responsabilidades na prevenção de 
doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de 
saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma 
farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 
voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve 
envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas 
especificidades bio psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de 
saúde (BORGES; OLIVEIRA, 2015, p. 4). 

 
Ela é inserida no ciclo da assistência farmacêutica dentro dos itens 

dispensação e utilização dos medicamentos e para o contato com o paciente é 

relevante e para que haja um programa de medicamentos de qualidade para o 

paciente o acesso aos medicamentos e sua efetividade quanto ao uso certo dever 

estar garantidos e unidos, esses fazem parte da assistência farmacêutica (SANTOS 

et al., 2018). 

Estudos sobre as intervenções farmacêuticas em gestantes tem certa 

escassez, mas há estudos que mostram que o farmacêutico é a fonte que elas 

dispõem sobre o uso de medicamentos, mostrando a confiança dessa classe de 

pessoas no profissional farmacêutico e em muitos casos ele é o primeiro a ser 

consultado por elas sobre o uso de medicamentos durante a gestação (PEREIRA et 

al., 2016). 

Existem trabalhos que mostram que os farmacêuticos não ofertam informações 

sobre os riscos de má formação relacionados aos medicamentos por se sentirem sem 

o preparo necessário e acabam por aconselhá-las a irem à procura de orientação 

médica (SOUZA; BARROS, 2017). Outro estudo realizado em Curitiba mostrou que 

dos 101 profissionais entrevistados tinham atuação em farmácias comunitárias se 

observando que 18,3% deles não possuíam a segurança necessária para decidir 
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sobre a adequação ou não da prescrição a paciente. Em relação a dúvidas sobre os 

medicamentos mais 50% afirmam ter realizado contado com um médico para discutir 

a prescrição (SANTOS et al., 2018).  

Houve relatos que gestantes subestimam o risco de má formação provocada 

por medicação mostrando a importância do farmacêutico em atuar consciente dos 

riscos iminentes que as grávidas estão expostas ao se medicarem. Por isso, é dever 

do profissional passar a segurança sobre o risco do uso e colaborar para que ela tenha 

adesão ao tratamento proposto (SILVA et al., 2016). 

Em gestantes com o soro positivo a atenção farmacêutica se mostra com bom 

êxito para aceitação da doença e entendimento do tratamento terapêutico. Há relatos 

da importância de uma equipe multiprofissional e o acompanhamento de gestantes 

que tem fibrose cística. O farmacêutico clínico pode auxiliar o médico no ajuste de 

doses de medicamentos já que ele sobre alterações fisiológicas no período gravídico 

e após o nascimento e durante a amamentação (PEREIRA et al., 2016). 

A atuação é limitada quando se observa a prática clínica, contudo um estudo 

realizado com farmacêuticos clínicos na obstetrícia mostrou que a inserção desse 

profissional na equipe onde só tinham médicos e enfermeiros melhorou a segurança 

das prescrições e diminuições de interações medicamentosas, ajuste de doses e 

reações adversas e ainda redução de custos (DAMASCENO et al, 2012).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aspectos culturais e socioeconômicos além de processos biológicos da 

gestante influenciam o período gestacional. Nesse cenário, o farmacêutico tem 

contribuições relevantes a fim de promover o uso racional de medicamentos e a sua 

segurança garantindo a farmacoterapia efetiva e o bem-estar da mesma. 

Tem-se observado que o farmacêutico possui dificuldades de realizar a 

intervenção farmacêutica em grávidas, contudo se observou que o farmacêutico 

possui relevância vital para que o tratamento tenha adesão, trazendo as gestantes 

compreensão dos eventos ocorrentes durante o período gestacional. 

É privativo e inerente à profissão farmacêutica a prática da atenção 

farmacêutica sendo pontuada na promoção da saúde e para que ocorra maior 

aplicabilidade ele necessita de maior preparo na graduação, durante sua formação, 

para que se sinta capaz de realizar esse processo com segurança e qualidade. 

Finalmente, para minimizar os efeitos adversos causadores de danos ao feto e à 

gestante é fundamental a uma avaliação prévia dos riscos e benefícios, assim haverá 

uma gestação segura. 
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