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Porque a maioria dos medicamentos é contraindicado para gestantes? 

Uma das grandes dificuldades encontradas no tratamento medicamentoso de gestantes é o fato que 
muitos fármacos conseguem atravessar a barreira placentária, podendo entrar em contato com o embrião e 
comprometer tanto sua saúde, como a saúde da gestante. Alguns compostos apresentam potencial 
teratogênico, levando o embrião a apresentar malformações congênitas, e muitas vezes ser fatal (RIBEIRO, 
2013). 

 
O potencial teratogênico de medicações começou a se tornar mais relevante com a percepção da 

utilização da Talidomida durante a gestação. Parte do desafio para o uso desses medicamentos, é que muitos 
ainda não têm seu potencial teratogênico descrito, por isso, em alguns casos são preferíveis medicamentos 
dos quais já se tem conhecimento de estudos sobre as possíveis malformações para o feto (DE ABREU 
TACON, 2017). 
 
 
Considerações sobre os medicamentos na gravidez 
 

É comum que no primeiro trimestre da gravidez as mulheres façam uso de anti-hipertensivos, os 
quais não são recomendados, por apresentarem potencial teratogênico e riscos de má formação cardíaca e 
no Sistema Nervoso Central (SNC). Da classe dos anti-hipertensivos o medicamento metildopa é o 
recomendado em protocolos recentes na utilização durante a gestação. A utilização de antidepressivos, anti-
inflamatórios não esteroidais, anticonvulsivantes, antiepilépticos, benzodiazepínicos, anti-hipertensivos, 
inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ácido valpróico, principalmente no primeiro semestre se 
mostra preocupante, pela possibilidade de levar a má formação, ou trazer complicações para o 
desenvolvimento do feto.  

 
A utilização de AAS deve ser acompanhada, pois pode causar sangramentos e problemas de 

desenvolvimento. Contudo, o analgésico mais recomendado é o paracetamol, pertencente à classe B de 
medicamentos (DE ABREUTACON, 2017). 
 
 
Classificação 
 

A respeito da classificação dos medicamentos, era comumente utilizada a categorização por letras do 
FDA (US Food and Drug Administration), que organizava os medicamentos em cinco categorias (A, B, C, D e X), 
de acordo com o Quadro 01: 
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Quadro 01: Classificação do risco do uso de medicamentos durante a gestação de acordo com a categorização por letras. 

A Em estudos controlados em mulheres grávidas, o fármaco não demonstrou risco para o feto no primeiro 
trimestre de gravidez. Não há evidências de risco nos trimestres posteriores, sendo remota a possibilidade 
de dano fetal. (Exemplos: Ácido fólico e vitaminas). 

B Os estudos em animais não demonstraram risco fetal, mas também não há estudos controlados em 
mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram riscos, mas que não foram confirmados 
em estudos controlados em mulheres grávidas. (Exemplos: Ranitidina, Nistatina, Loratadina e 
Paracetamol). 

C Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais 
revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. (Exemplos: 
Escopolamina, Amiodarona, Propranolol e Clonazepam). 

D O fármaco demonstrou evidências positivas de risco fetal humano, no entanto, os benefícios potenciais 
para a mulher podem, eventualmente, justificar o risco, como, por exemplo, em casos de doenças graves 
ou que ameacem a vida, e para os quais não existem outros fármacos mais seguros. (Exemplos: Zidovudina, 
Valproato, Fenobarbital, Ácido acetilsalicílico e Dipirona). 

X Em estudos em animais e mulheres grávidas, o fármaco provocou anomalias fetais, havendo clara 
evidência de que o risco para o feto é maior do que qualquer benefício possível para a paciente. 
(Exemplos: Talidomida, Isotretinoína e Misoprostol). 

 
A categorização por letras do FDA era considerada confusa e simplista, não comunicando 

consistentemente as diferenças entre os graus de risco fetal, o que gerava perigo à saúde das gestantes e dos 
bebês. Os profissionais frequentemente avaliavam quais os medicamentos da classe B, por exemplo, seriam 
mais seguros que os da classe C, e assim sucessivamente. No entanto, uma vez que a classificação reflete, 
sobretudo, o tipo de informação que a baseia, essa avaliação nem sempre estava correta, pois tal análise 
acerca do uso de cada medicamento deveria ocorrer de forma individual e de acordo com as alternativas 
farmacêuticas acessíveis no mercado. Além disso, muitos dados disponíveis para a classificação eram 
baseados apenas em estudos com animais (BURKEY & HOLMES, 2013). 

 
Com o intuito de corrigir esses e outros problemas, o FDA atualizou essa classificação recentemente e 

disponibilizou novas regras para inserção de dados na bula sobre a gestação, passando a exigir informações 
mais completas que induzam os profissionais de saúde a realizarem uma avaliação mais criteriosa antes de 
prescrever o uso dos medicamentos, conforme o Quadro 02. O FDA começou a exigir a especificação e a 
atualização de informações constantes em bula, não somente sobre o risco de malformação fetal, mas 
também sobre os impactos durante o parto e no nascimento (BURKEY &  HOLMES, 2013, (ANVISA, 2010) 
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Quadro 02: Nova Categorização do FDA 

Características da categorização por 
letras 

Características da nova categorização 
do FDA 

 
Classificação por letras (A, B, C, D, X), ordenando os 
medicamentos em relação ao risco potencial. 

 Informações descritivas mais detalhadas sobre o 
perfil de segurança do medicamento durante a 
gestação que requerem análise mais crítica dos 
profissionais de saúde. 

 
 
Considerações focadas nos riscos de teratogenicidade 
dos fármacos no primeiro trimestre da gestação. 

 
 Abrange todo o período da gestação, trabalho de 

parto, parto e também orientações para mulheres 
e homens com potencial reprodutivo. 
 

 Considera efeitos de teratogenicidade e também 
efeitos adversos fetais, descrevendo 
detalhadamente o dano potencial na bula, sua 
frequência e gravidade. 
 

 Descreve os riscos fetais de não tratar a doença. 

 
 
 
Informações frequentemente baseadas nos estudos 
realizados em animais; poucos dados do uso em 
humanos. 

 
 Indústrias deverão atualizar a informação das bulas 

com informações de estudos em humanos e dados 
internos sobre o uso do medicamento durante a 
gestação (ex.: registro de exposição durante a 
gestação*). 

 

 Será detalhado se o perfil de segurança foi 
determinado com base em estudo com animais, 
humanos ou ambos. 

*Registro de exposição durante a gestação: do inglês pregnancy exposure registry, trata-se de um estudo observacional desenvolvido para 
coletar informações sobre gestantes que tomam medicamentos ou vacinas. Pode ser realizado por centros de pesquisa ou pela indústria 
farmacêutica voluntariamente ou mediante solicitação da Food And Drug Administration (FDA). 

 
Dessa forma, além da contraindicação da antiga categoria X de risco, atualmente, recomenda-se 

evitar o uso de medicamentos que possuem risco fetal potencial, mesmo que baseado em menor nível de 
evidência, sendo importante que os profissionais de saúde mantenham-se atualizados quanto à segurança 
do uso de medicamentos durante a gestação. Deve-se programar também, medidas que permitam a 
padronização de protocolos e avaliação multiprofissional da indicação terapêutica de medicamentos antes 
de sua prescrição e uso para gestantes (SINCLAIR et al. , 2016). 
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Atuação dos profissionais da saúde 
 

É preciso que o profissional promova o uso racional de medicamentos, desde a prescrição, o uso e a 
administração. Uma avaliação da farmacoterapia adequada, priorização do uso de medicamentos para os 
quais já existam estudos publicados e que já estejam em uso há mais tempo, não utilizar medicamentos 
novos e com poucas informações de segurança. Além disso, priorizar o uso de fármacos que passem pouco 
pela barreira placentária (SILVA, 2013). 

 
Os medicamentos que não são para o controle de doenças e que podem ser adiados, como por 

exemplo, o uso de sibutramina, deve ser postergado. Aconselhamento à gestante é de suma importância, 
visto que, algumas fazem automedicação. É necessário orientar que é fundamental seguir as dosagens e 
horários dos medicamentos, e se caso sentir alguma dor, náusea ou desconforto procurar um profissional 
para avaliação e tratamento (SILVA, 2013). 

 
Existem algumas fontes de consulta para a avaliação de segurança dos medicamentos durante a 

gestação que os profissionais devem se basear, sendo elas: 
 
Quadro 03: Fontes para consulta sobre o uso de medicamentos na gravidez. 

Fonte de consulta Descrição Link 

 
ANVISA - Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 

Portal onde são publicados alertas 
de farmacovigilância e 
informações em geral sobre a 
segurança dos medicamentos 
disponíveis no Brasil. 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br 

Mother to Baby 

Página da OTIS (Organization of 
Teratology Information 
Specialists) direcionada à 
publicação de informações sobre 
o uso de medicamentos durante 
a gestação e amamentação. 

https://mothertobaby.org/ 

American College of 
Obstetricians and Gynecologists 

Página onde são publicados 
boletins, manuais  clínicos 
protocolos para tratamento de 
problemas de saúde durante a 
gestação. 

https://www.acog.org/ 

FDA - Women’s Health Topics: 
Pregnancy 

Página da FDA (Food and Drug 
Administration) direcionada à 
publicação de informações sobre 
o uso seguro de medicamentos 
durante a gestação, tanto 
para pacientes quanto para 
profissionais de saúde. 

https://www.fda.gov/consumers 
/womens-health-topics/pregnan 

cy 
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CDC - Treating for Two: 

Medicine and Pregnancy 

Página do CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) 
que disponibiliza informações 
sobre diferentes assuntos 
relacionados à gestação, além de 
informações atualizadas sobre o 
uso seguro de medicamentos 
durante a gestação, tanto para 
pacientes quanto para 
profissionais de saúde. 

https://www.cdc.gov/pregnancy 
/meds/treatingfortwo/index.html 

 

A gestante deve evitar a automedicação e procurar tratamentos alternativos como a utilização de 
fitoterápicos, que deve ser feito de maneira cautelosa e com acompanhamento de um profissional, pois 
alguns fitoterápicos não recomendados durante a gestação, como é o caso da hortelã, boldo e poejo. (DE 
ABREU TACON, 2017). 

Durante o primeiro semestre de gravidez, período mais preocupante na gestação, deve-se ter 
cautela ou evitar alguns medicamentos devido à possibilidade de ocasionar a má formação ou ocorrer 
complicações para o desenvolvimento do feto. Podemos citar algumas classes como: antidepressivos, anti-
inflamatórios não esteroidais, anticonvulsivantes, antiepilépticos e benzodiazepínicos, anti-hipertensivos, 
inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ácido valpróico. (DE ABREU TACON, 2017). 

A gestação por si só deve ser observada e alguns fatores a ser analisados: a situação da gestante, 
presença de comorbidades e/ou doenças pré-existentes, idade, acesso ao serviço de saúde, tabagismo, 
elitismo, entre outras condições que podem deixar a gestante em situação de risco. O acesso á saúde e a 
automedicação utilizada irracionalmente podem ser causas de complicações para a gestante, se não forem 
acompanhadas e orientadas de maneira adequada. (DE ABREU TACON, 2017). 

Assim de modo em geral o periodo gestacional é um momento de muita cautela para toda 
gestante, onde a mesma deve se ter bastante atenção sobre toda medicação usada na gravidez. 
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