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RESUMO  
 

Lutz, Bárbara Heather. Uso de Medicamentos durante a Gestação e 
Lactação na Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015. 2020. Tese 

(Doutorado). Programa de Pós-graduação em Epidemiologia. Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel).  

 

O uso de medicamentos por mulheres durante a gestação e lactação é uma 

prática muito frequente. Considerando o fato de que o uso de medicamentos 

nestas fases pode ter influência também na saúde da criança, a informação 

sobre seu uso durante a vida reprodutiva é importante para todos. A falta de 

informações claras sobre este assunto resulta em situações em que o 

tratamento é interrompido ou usado em doses reduzidas por mulheres grávidas 

ou lactantes, enquanto que, por outro lado, medicamentos com potenciais 

efeitos tóxicos são ingeridos, o que torna o tema um problema de saúde 

pública que deve ser abordado. Além disso, independentemente da indicação 

de medicamentos para doenças agudas ou crônicas pré-existentes, alguns 

medicamentos são recomendados rotineiramente durante a gravidez no Brasil, 

como o sulfato ferroso e o ácido fólico, desde o período pré concepcional e 

principalmente no primeiro trimestre da gestação 

 

Utilizando dados da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015, essa tese teve 

como objetivos descrever o uso de medicamentos pelas gestantes cujos filhos 

participaram do estudo, descrever o uso de medicamentos por essas mulheres 

na fase inicial da lactação e sua relação com o desmame e avaliar a relação do 

uso de ácido fólico durante a gestação e a ocorrência de depressão pós-parto. 

 

Os resultados do primeiro artigo demonstraram que a prevalência de uso de 

medicamentos foi de 92,5%, excluindo sais de ferro, ácido fólico, vitaminas e 

outros minerais. A prevalência de automedicação foi de 27,7%. Na análise 

ajustada, as mulheres que tiveram três ou mais problemas de saúde durante a 

gravidez demonstraram maior uso de medicamentos. A automedicação foi mais 
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frequente nos grupos de baixa renda, entre fumantes e multíparas (três 

gestações ou mais). Paracetamol, escopolamina e dimenidrinato foram os 

medicamentos mais usados. 

 

O segundo artigo teve como objetivo descrever o uso de medicamentos pelas 

mães do nascimento até o terceiro mês pós-parto, avaliar a sua associação 

com o desmame e descrever os comportamentos destas mulheres em relação 

à amamentação e uso de medicamentos. O uso de medicamentos com algum 

risco para a lactação foi frequente (79,6% considerando as Categorias de Risco 

na Lactação de Hale e 12,3% considerando os critérios do Ministério da Saúde 

do Brasil). Não encontramos diferenças estatisticamente significativas para o 

desmame aos 6 ou 12 meses entre o grupo que não fazia uso de 

medicamentos ou usava apenas medicamentos compatíveis e o grupo que 

usava medicamentos com algum risco para a lactação, segundo ambos os 

critérios. Quanto aos comportamentos analisados, 10,6% das mães 

participantes do estudo responderam que optaram por não usarem 

medicamentos por estarem amamentando e 2,8% delas pararam de 

amamentar devido ao uso de algum medicamento. Entre as mães que não 

amamentaram, 10,2% delas relataram que o uso de medicamentos foi o motivo 

para a criança não ter sido amamentada. Adicionalmente, foi realizada uma 

análise sobre o uso de anticoncepcionais hormonais e sua relação com a 

duração da amamentação. Na análise ajustada, houve proteção para o 

desmame dos três aos seis meses pós-parto entre as mulheres que usaram o 

grupo de anticoncepcionais somente com progestagênio.  

 

O terceiro artigo teve como objetivo verificar se a suplementação de ácido 

fólico durante a gravidez está associada com a ocorrência de sintomas 

depressivos aos três meses pós-parto na Coorte de Nascimentos de Pelotas de 

2015. As mulheres foram classificadas em três grupos: sem suplementação de 

ácido fólico, uso durante apenas um trimestre da gestação e uso durante dois 

ou três trimestres. Os sintomas depressivos maternos foram avaliados aos três 

meses pós-parto através da Escala de Depressão Pós-natal de Edimburgo 

(EPDS). A prevalência do escore >=10 na EPDS foi de 20,2% e >=13 foi de 
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11%. Mulheres que não utilizaram ácido fólico na gestação tiveram maior 

prevalência de sintomas depressivos, porém, nas análises ajustadas, não 

houve associação estatisticamente significativa entre o uso de ácido fólico na 

gestação e a ocorrência de sintomas depressivos aos três meses pós-parto, 

considerando os dois pontos de corte. 

 

O estudo apresentou o padrão do uso de medicamentos durante a gestação e 

lactação em uma amostra de base populacional em uma cidade de médio 

porte, demonstrando uma alta prevalência de automedicação na gravidez e 

uma prevalência elevada de uso de medicamentos com algum risco para a 

lactação até três meses pós-parto, embora não tenha sido comprovada 

associação do uso desses medicamentos com o desmame. Também realiza 

uma análise sobre outro possível benefício do uso de ácido fólico durante a 

gravidez, apesar da perda de significância estatística após o controle para 

fatores de confusão. Este estudo pode contribuir para o reconhecimento de 

práticas indevidas e aumento do uso seguro de fármacos nessa fase, além de 

destacar a importância da suplementação de ácido fólico na gestação. 

 

 

Palavras chave: estudos de coorte, farmacoepidemiologia, uso de 

medicamentos, gravidez, aleitamento materno, acido fólico, depressão pós-

parto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ABSTRACT 
 
Lutz, Barbara Heather. Use of Medicines during Pregnancy and Lactation in 
the 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort Study. 2020. Thesis (Doctoral Thesis). 

Postgraduate Program in Epidemiology. Federal University of Pelotas (UFPel). 

 
 
Medication use by women during pregnancy and lactation is a very common 

practice. Because the use of medications in these phases can also influence 

the child's health, information on their use during reproductive life is important 

for everyone. The lack of clear information on this subject results in situations in 

which treatment is interrupted or used in low doses by pregnant or lactating 

women, while on the other hand drugs with potential toxic effects are ingested, 

making the issue a public health issue that must be addressed. Besides that, 

regardless of the indication of medications for acute or chronic diseases, some 

medications are routinely recommended during pregnancy in Brazil, such as 

ferrous sulfate and folic acid, since the preconception period and especially in 

the first trimester of pregnancy. 

Using data from the 2015 Pelotas Birth Cohort Study, this thesis aimed to 

describe the use of medication by pregnant women whose children participated 

in the study, describe the use of medications by these women in the early 

stages of lactation and their relationship with weaning, and evaluate the 

relationship between the use of folic acid during pregnancy and the occurrence 

of postpartum depression. 

 

The results of the first article showed that the prevalence of medication use was 

92.5%, excluding iron salts, folic acid, vitamins, and other minerals. The 

prevalence of self-medication was 27.7%. In the adjusted analysis, women who 

had three or more health problems during pregnancy demonstrated higher use 

of medications. Self-medication was more frequent in low-income groups and 

among smokers and multiparous women (three or more pregnancies). 

Paracetamol, scopolamine, and dimenhydrinate were the most used drugs. 

 

The second article aimed to describe the use of medication by mothers from 

birth to the third postpartum month, to assess its association with weaning, and 
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to describe the behaviors of these women concerning breastfeeding and 

medication use. The use of drugs with some risk for lactation was frequent 

(79.6% considering Hale's Lactation Risk Categories and 12.3% considering the 

criteria of the Ministry of Health of Brazil). We found no statistically significant 

differences for weaning at 6 or 12 months between the group that did not use 

drugs or used only compatible drugs and the group that used drugs with some 

risk for lactation, according to both criteria. As for the behaviors analyzed, 

10.6% of the mothers participating in the study responded that they chose not to 

use medication because they were breastfeeding and 2.8% of them stopped 

breastfeeding due to the use of some medication. Among mothers who did not 

breastfeed, 10.2% of them reported that the use of medication was the reason 

for the child not having been breastfed. Additionally, an analysis was carried out 

on the use of hormonal contraceptives and their relationship with the duration of 

breastfeeding. In the adjusted analysis, there was protection for weaning from 

three to six months postpartum among women who used the group of 

progestogen-only contraceptives. 

 

The third article aimed to verify whether folic acid supplementation during 

pregnancy is associated with the occurrence of depressive symptoms at three 

months postpartum in the 2015 Pelotas Birth Cohort. The women were 

classified into three groups: no folic acid supplementation during pregnancy; 

folic acid intake for only one trimester of pregnancy; folic acid intake for two or 

three trimesters. Symptoms of maternal depression were assessed at three 

months postpartum using the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). 

The prevalence of the score >= 10 in the EPDS was 20.2%, and >= 13 was 

11%. Women who did not have folic acid supplementation during pregnancy 

had a higher prevalence of depressive symptoms. In the adjusted analyzes, 

however, there was no statistically significant association between the intake of 

folic acid supplementation during pregnancy and the occurrence of depressive 

symptoms at three months postpartum, considering both cut off points. 

 

The study showed the pattern of medication use during pregnancy and lactation 

in a population-based sample in a medium-sized city, demonstrating a high 
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prevalence of self-medication in pregnancy and a high prevalence of medication 

use with some risk for lactation until three months postpartum, although an 

association between the utilization of these drugs and weaning could not be 

proven. Besides, it performs an analysis of another possible benefit of folic acid 

supplementation during pregnancy, despite the loss of statistical significance 

after controlling for confounding factors. This study can contribute to the 

recognition of improper practices, increasing the safe use of drugs in this phase, 

also highlighting the importance of folic acid supplementation during pregnancy. 

 

Keywords: cohort studies, pharmacoepidemiology, drug utilization, pregnancy, 

breastfeeding, folic acid, postpartum depression. 
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APRESENTAÇÃO  
 
A presente tese foi elaborada conforme as normas regimentais do Programa de 

Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas.  

O volume da tese está composto pelo projeto de pesquisa defendido em 

outubro de 2017, seguido das alterações que se tornaram necessárias após 

sua aprovação. Na sequência encontra-se o relatório do trabalho de campo do 

acompanhamento de 24 meses da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015, 

em cujo trabalho de campo a doutoranda realizou a parte prática de seu 

doutorado, contemplando as ações de planejamento, execução e supervisão 

da coleta de dados. 

 

A seção seguinte é composta pelos três artigos elaborados para esta tese. O 

primeiro artigo, intitulado “Medication Use among Pregnant Women from the 

2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort Study”, teve como objetivo descrever o uso 

de medicamentos pelas gestantes da Coorte 2015. Este artigo encontra-se 

publicado na revista International Journal of Environmental Research and 

Public Health. 

O segundo artigo, intitulado “Use of Medications by Breastfeeding Women in 

the 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort Study”, teve como objetivo descrever o 

uso de medicamentos pelas puérperas da Coorte 2015 até três meses após o 

parto e avaliar a associação deste uso com a ocorrência de desmame aos 6 e 

12 meses, conforme categorias de risco para a lactação. Este artigo encontra-

se publicado na revista International Journal of Environmental Research and 

Public Health. 

O terceiro artigo, intitulado “Suplementação de ácido fólico na gestação e 

sintomas depressivos pós-parto - Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015” 

teve como objetivo avaliar a associação entre a suplementação de ácido fólico 

durante a gestação e a ocorrência de sintomas depressivos maternos aos três 

meses pós-parto. Este trabalho será traduzido e submetido à revista Nutrients 
após aprovação da banca examinadora. 

Por fim, é apresentado um comunicado à imprensa com a síntese dos achados 

principais dos artigos oriundos desta tese. 
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Resumo 
 

O uso de medicamentos por mulheres durante a gestação e o período de 

amamentação é uma prática frequente. Considerando o fato de que o uso de 

fármacos não só na gestação, mas também no período anterior à concepção e 

durante a lactação podem influenciar negativamente a criança, a informação 

sobre o impacto do seu uso durante a vida reprodutiva é importante para todos. 

Existem evidências de que as mulheres em uso de medicamentos podem 

interromper a amamentação ou não consumir os fármacos de que necessitam 

por medo de expor o bebê ao medicamento através do leite materno. Tendo 

em vista estes aspectos, pretende-se realizar uma descrição dos 

medicamentos utilizados pelas mães dos participantes da Coorte de 

Nascimentos de Pelotas de 2015 durante a gestação, além de uma revisão da 

literatura sobre os possíveis malefícios do uso de ácido fólico no período pré-

concepcional e gestacional e avaliar a relação entre uso de medicamentos com 

a iniciação e duração da amamentação.  
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Temas propostos para os artigos 
 

Artigo 1. Perfil do uso de medicamentos pelas gestantes da Coorte de 

nascimentos de Pelotas de 2015: trimestre de uso, grupos terapêuticos, 

automedicação, duração de uso. 

Artigo 2. Amamentação e uso de medicamentos pela lactante: A duração da 

amamentação (curva de sobrevida do aleitamento materno) sofre influência do 

uso de medicamentos pelas mães na Coorte de 2015? As mães interrompem 

seus tratamentos em função da amamentação? As mães deixam de 

amamentar em função dos medicamentos de que necessitam usar? Qual a 

frequência e quais medicamentos levam a isso? 

Artigo 3. Uso de ácido fólico no período pré-concepcional e na gestação: 

efeitos adversos e consequências do uso excessivo. (Revisão de Literatura) 
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1. Introdução 
 

Estima-se que mais de 90% das mulheres grávidas utilizem medicamentos com 

e sem prescrição1. Considerando o fato de que o uso de medicamentos não só 

na gestação, mas também no período anterior à concepção e durante a 

lactação podem ter influência na criança, a informação sobre o impacto do seu 

uso durante a vida reprodutiva é importante para todos. A falta de informações 

claras sobre este assunto, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto 

das mães, resulta em situações em que o tratamento é interrompido ou usado 

em doses reduzidas por mulheres grávidas, enquanto que, por outro lado, 

medicamentos com potenciais efeitos tóxicos são ingeridos, o que torna o tema 

um problema de saúde pública que deve ser abordado2. Portanto, é necessário 

uma observação dos padrões de uso de medicamentos durante o pré-natal 

para o reconhecimento de potenciais práticas indevidas e aumento do uso 

seguro dos fármacos na gravidez3. 

A lição aprendida com a tragédia da talidomida nos anos 1960 resultou no 

reconhecimento de que o uso de drogas durante a gravidez pode ser muito 

prejudicial para o feto3. Este medicamento foi prescrito para mulheres grávidas 

como sedativo e como tratamento de náuseas e vômitos, causando focomelia 

(ausência ou subdesenvolvimento congênito das extremidades) durante o 

desenvolvimento fetal, um efeito desconhecido antes do uso generalizado da 

droga na época. Houve mais de 8000 crianças nascidas com focomelia em 

todo o mundo em consequência do uso da droga durante a gravidez. Essa 

tragédia alertou os profissionais de saúde e a equipe da FDA (Food and Drug 

Administration) dos Estados Unidos para a necessidade de avaliação de efeitos 

dos medicamentos no feto antes da sua liberação4. 

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

protegia o feto; hoje, porém, sabe-se que a maioria dos fármacos utilizados por 

gestantes atravessam a placenta5. Medicamentos prescritos e de venda livre, 

produtos fitoterápicos, suplementos alimentares, cremes tópicos, inaladores, 

vitaminas, álcool, nicotina e drogas ilícitas podem atravessar a placenta e 

chegar à circulação sanguínea fetal2. Há também a questão da não inclusão de 
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mulheres grávidas nos ensaios clínicos de novos fármacos devido a aspectos 

éticos, justificando ainda mais os cuidados necessários nessa fase3, 5. 

Após discussão e contribuições de médicos, empresas farmacêuticas, 

cientistas e pesquisadores, em 1979, as normas para uso de medicamentos na 

gravidez do FDA foram instituídas. Elas foram desenvolvidas como um guia 

para os profissionais de saúde avaliarem os riscos e os benefícios de uma 

determinada droga para as mulheres grávidas. Este sistema utilizava cinco 

categorias com os rótulos A (estudos controlados mostram risco ausente), B 

(nenhuma evidência de risco em humanos), C (risco não pode ser excluído), D 

(evidência positiva de risco) e X (contraindicado na gravidez)4, 6 e passou a ser 

um dos mais utilizados no mundo. 

Em 2015, o sistema de classificação de riscos de medicamentos na gravidez e 

lactação do FDA foi modificado. A nova rotulagem incluiu um resumo dos riscos 

de usar o medicamento durante a gravidez e a lactação, uma discussão dos 

dados que suportam esta informação e dados relevantes para ajudar os 

profissionais de saúde na tomada de decisões e aconselhamento de mulheres 

grávidas e em lactação4. Também foram reformulados o conteúdo e o formato 

das bulas e, concomitantemente, removidas as referências às categorias A, B, 

C, D e X, anteriormente utilizadas6. 

Sabe-se que vem aumentando a prevalência de doenças crônicas durante a 

gravidez, como hipertensão e diabetes2, em decorrência do aumento da idade 

média em que as mulheres engravidam pela primeira vez e de outros fatores 

como o aumento da obesidade4, 7. Um estudo realizado nos Estados Unidos e 

Canadá demonstrou que, nas últimas três décadas, o uso de medicamentos 

prescritos no primeiro trimestre aumentou mais de 60%, e o uso de quatro ou 

mais medicamentos mais do que triplicou8. As atuais políticas de saúde pública 

também podem ser um dos fatores envolvidos no aumento da prescrição e do 

uso de medicamentos9. 

Independentemente da indicação de medicamentos para doenças crônicas pré-

existentes, no Brasil, alguns medicamentos são recomendados rotineiramente 

durante a gravidez, como o sulfato ferroso, para tratamento e profilaxia de 

anemia por deficiência de ferro e o ácido fólico, desde o período pré-

concepcional e principalmente no primeiro trimestre da gestação10. Um 
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protocolo mais recente orienta o uso de ácido fólico durante toda a gestação11. 

Seu uso é recomendado na dose de 0,4 mg diárias, com vistas principalmente 

à prevenção de defeitos do tubo neural12. Entretanto, existem controvérsias 

quanto à sua dosagem adequada e possíveis consequências negativas para a 

mãe (como a progressão de lesões pré-cancerosas existentes e não 

diagnosticadas) e para o bebê, como risco aumentado de desenvolver asma, 

infecções respiratórias e alergias13. 

Na fase seguinte à gestação, a maioria das mulheres saudáveis inicia a 

amamentação, como forma reconhecida de alimentação ideal para os primeiros 

meses da vida de um bebê. No entanto, as mulheres em uso de medicamentos 

podem interromper a amamentação ou não consumir os fármacos de que 

necessitam por medo de expor o bebê ao medicamento através do leite 

materno14. Se a mulher realmente necessita de um medicamento durante a 

lactação, todos os riscos devem ser considerados - o risco de não tratar a 

condição médica da mãe pode superar o risco potencial para o bebê 

amamentado15. 

A maioria dos estudos sugere que mais de 50% das mulheres no período pós-

parto (amamentando ou não) necessitam de no mínimo um medicamento16. 

Com tantas mulheres que usam terapia medicamentosa durante a lactação, 

pediatras e obstetras enfrentam o desafio de determinar quais medicamentos 

são adequados para as mães que amamentam. Embora haja ampla literatura 

sobre a transferência de medicamentos para o leite materno, isso geralmente 

não é de conhecimento geral dos estudantes e clínicos; portanto, muitas 

mulheres são aconselhadas a parar de amamentar ou evitar o tratamento com 

base nas informações obtidas a partir das bulas dos produtos17. 

Considerando o número de medicamentos disponíveis, relativamente poucos 

efeitos adversos conhecidos ocorrem em bebês e geralmente não é necessário 

suspender a amamentação devido ao uso de medicamentos pela mãe18. A 

maioria das mulheres em lactação consome poucos medicamentos e, quando o 

faz, é de forma ocasional. Além disso, embora praticamente todas as drogas 

sejam transferidas para o leite materno até certo ponto, a quantidade de droga 

é geralmente pequena e é pouco provável que cause um efeito adverso sobre 

o bebê18. Apesar disso, também existem medicamentos que causam toxicidade 
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significativa nos bebês19, sugerindo que uma avaliação de risco caso a caso 

seja feita antes que a mãe inicie a amamentação ou a terapia 

medicamentosa14. 

É importante ter consciência de como as drogas se transferem para o leite 

materno e quais fatores podem influenciar isso: concentração do medicamento 

no plasma materno, ligação proteica plasmática materna, tamanho da molécula 

do medicamento, grau de ionização, solubilidade lipídica, farmacogenômica 

materna18. E, se o bebê é exposto a uma droga através do leite materno, vários 

fatores determinam se haverá um efeito: quanto tempo depois da ingestão da 

dose a criança é amamentada, toxicidade da droga, sua biodisponibilidade oral, 

volume de leite ingerido, dose recebida via leite materno e idade da criança18. 

Para auxiliar os profissionais, referências mais completas podem ser obtidas no 

banco de dados LactMed (https://toxnet.nlm.nih.gov/). É uma base de dados 

on-line gratuita com informações sobre drogas e lactação, que faz parte do 

sistema TOXNET da Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of 

Medicine) dos Estados Unidos. Voltado tanto para o profissional de saúde 

quanto para a mãe lactante, o LactMed contém mais de 450 registros de 

drogas. Inclui informações como níveis no leite materno, níveis no sangue da 

criança, efeitos potenciais nas crianças que amamentam e na própria lactação 

e a categorização da Academia Americana de Pediatria, indicando o nível de 

compatibilidade da droga com a amamentação e medicamentos alternativos a 

considerar. 

No Brasil, visando auxiliar os profissionais de saúde nas suas avaliações 

quanto ao uso de drogas durante a amamentação, o Ministério da Saúde, em 

parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Federação Brasileira das 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), disponibilizou um 

manual contendo informações básicas sobre o uso de drogas durante o 

período da lactação, no ano de 2000, com atualização em 201020. Outras 

referências bastante utilizadas são a classificação da Organização Mundial de 

Saúde21, a classificação da Academia Americana de Pediatria, com última 

atualização em 201322 e o livro Medications and mothers’ milk, com última 

edição em 201623.  
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Quanto ao impacto do uso de medicamentos para mulheres pós-parto na 

amamentação, alguns estudos sugerem que o uso de certos medicamentos 

(por exemplo: antiepilépticos, propiltiouracil e antibióticos) durante a lactação 

pode retardar a iniciação e/ou reduzir a duração da amamentação. Esses 

estudos são limitados pelo pequeno tamanho da amostra, e com uma 

exceção24, todos foram conduzidos no Canadá há mais de uma década16. 

2. Revisão de literatura  
 
Foi utilizada a base de dados PubMed (MEDLINE) para a revisão de literatura. 

Os descritores contidos na Tabela 1 foram utilizados para a busca de 

referências. Foram considerados os artigos publicados nos últimos 20 anos nos 

idiomas Inglês, Espanhol e Português e que foram conduzidos com seres 

humanos. Adicionalmente, foram incluídos artigos citados nas referências 

selecionadas.  

 

Tabela 1 – Descrição da estratégia de busca da literatura. 

Tópico de 
interesse Descritores utilizados Artigos 

localizados 
Leitura 

resumos 
Artigos 

selecionados* 
1. Uso de 
medicamentos 
na gestação 

((((drug utilization[MeSH Major Topic]) OR drug 
therapy[MeSH Major Topic]) OR pharmaceutical 

preparations[MeSH Major Topic]) AND 
pregnancy[MeSH Terms]) AND humans[MeSH Terms]  

 
 

8.017 

 
 

224 

 
 

27 

2. Uso de 
medicamentos e 
amamentação 

((((breastfeeding[MeSH Terms]) OR lactation[MeSH 
Terms])) AND (((drug therapy[MeSH Terms]) OR drug 

utilization[MeSH Terms]) OR pharmaceutical 
preparations[MeSH Terms])) AND humans[MeSH 

Terms] 

 
1775 

 
118 

 
17 
 

 
3. Efeitos 
adversos do 
ácido fólico** 

 
(folic acid) AND (((pregnancy) OR preconception care) 

OR prenatal care) 

 
 

6222 

 
 

385 

 
 

18** 
 

*Após leitura de títulos e resumos e busca adicional nas referências bibliográficas dos artigos relevantes.  
**Busca preliminar para o artigo de revisão.  
 

A Figura 1 explica como foram selecionados os artigos para a revisão de 

literatura. Foram excluídos artigos que tratavam exclusivamente do uso de 

medicamentos de grupos específicos ou que abordavam o uso de 

medicamentos em mulheres com determinadas patologias. Foram excluídos 

também artigos teóricos (que não apresentavam resultados originais) e estudos 

que abordavam somente o uso de drogas ilícitas. 
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Figura 1: Fluxograma da revisão de literatura  
 

Os Anexos 1 e 2 apresentam os artigos incluídos na revisão de literatura, que 

está apresentada abaixo. Nos quadros estão incluídos autor, ano, país, tipo de 

estudo, população em estudo e principais resultados. 

 

2.1 Uso de medicamentos durante a gestação 
 

2.1.1 Estudos internacionais sobre uso de medicamentos durante a 
gestação 
 

A prevalência de uso de medicamentos nos estudos encontrados variou 

amplamente, de 75% a até 93,9%8, 25-30. Muitos estudos internacionais separam 

o uso de medicamentos entre os prescritos e os de venda livre. A prevalência 

de uso de medicamentos de venda livre variou de 12,4% na Etiópia (2009)31 a 

32,3% na Argentina (2010)28. A prevalência de uso de medicamentos 

prescritos, excluindo-se ferro e vitaminas, variou de 17,6% em um estudo 

realizado no estado do Hawaii (2014)  a 93% na França (2009)31-42. Esta 
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heterogeneidade pode existir devido às diferentes formas de coleta e análise 

das informações (por exemplo, exclusão ou não de minerais e vitaminas) e às 

diferenças entre os países nos protocolos de prescrição para mulheres 

grávidas. 

Diversos estudos analisaram os medicamentos utilizados conforme a 

classificação de risco do FDA. A prevalência do uso de medicamentos das 

categorias D e X variou de 4% a 42%28, 29, 31, 32, 34, 36-38. Em um estudo escocês 

(2010), nenhum código do FDA estava disponível para 4035 prescrições 

emitidas (87 itens diferentes), a maioria dos quais eram de antiácidos e 

preparações para indigestão38.  

Alguns estudos avaliaram os fatores associados ao uso de medicamentos 

pelas gestantes. Palmsten et al, nos EUA (2015), analisaram os dados de 

1.106.757 mulheres que tiveram filhos nascidos vivos, inscritas no Medicaid. A 

dispensação dos medicamentos comumente usados variou de acordo com a 

idade materna e raça/etnia, sendo geralmente maiores para mulheres mais 

jovens e de cor da pele branca29. Na Argentina (2010), um estudo demonstrou 

um uso de medicamentos maior em mulheres mais velhas, com um alto nível 

educacional e socioeconômico28. Em um estudo italiano (2000), a análise de 

regressão logística do uso de drogas também demonstrou uma chance maior 

de uso de medicamentos entre as mulheres mais velhas, com maior 

escolaridade, que relataram problemas de saúde e que necessitaram de 

repouso e/ou hospitalização durante a gravidez26.  

Quanto aos fatores associados especificamente ao uso de medicamentos 

prescritos, Smolina et al realizaram um estudo de base populacional com todas 

as mulheres que deram à luz na Colúmbia Britânica, Canadá, entre 2002 e 

2011 (225.973 mulheres e 322.219 gestações). Maior IMC, tabagismo durante 

a gravidez, idade inferior a 25 anos, gestação múltipla e ser diagnosticada com 

uma condição crônica aumentaram significativamente as chances de uso de 

drogas prescritas durante a gravidez neste estudo41. Um estudo realizado nos 

EUA e Canadá demonstrou que o uso de medicamentos prescritos aumentou 

com a idade e escolaridade materna, foi maior para mulheres brancas não 

hispânicas e variava de acordo com o estado8.  
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Em 2004, Headley et al publicaram um estudo realizado com 14119 mães 

participantes do Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), 

com data do parto durante os anos de 1991 e 1992. Durante o pré-natal, 

14.119 mães completaram pelo menos um questionário e 11.545 mulheres 

completaram quatro. Os dados incluíram medicamentos prescritos, auto-

medicação, ervas e produtos homeopáticos, bem como ferro, vitaminas e 

outros suplementos. Apenas 7,6% relataram não ter usado nenhum 

medicamento durante toda a gravidez. Após exclusão de ferro, folato, 

vitaminas, suplementos, produtos fitoterápicos e homeopáticos e emolientes 

para a pele, 83% daqueles que preencheram todos os questionários usaram 

drogas terapêuticas convencionais. Analgésicos foram relatados por cerca de 

um terço das mulheres em cada estágio da gravidez, e o paracetamol foi a 

substância mais relatada. Preparações de ferro foram relatados por 33% da 

coorte completa em algum estágio, e folato por 21,9%. O uso de produtos anti-

anêmicos aumentou durante a gravidez, com maior incidência nas 32 semanas. 

Foram consumidos outras vitaminas e suplementos por 17,4% das mulheres, 

em algum momento da gestação. O uso de vitaminas diminuiu durante a 

gravidez, de 9,6% no início para 5% às 32 semanas. O uso de antiácidos foi 

relatado por 23% das mulheres às 32 semanas. A incidência relatada de uso 

de antibióticos diminuiu ligeiramente durante a gravidez, de 8% no início para 

5,8% às 32 semanas; a amoxicilina foi o antibacteriano relatado mais 

frequentemente27. 

Em 2011, Daw et al conduziram uma revisão sistemática com estudos 

realizados somente em países desenvolvidos, publicados entre 1989 e 2010. A 

revisão teve o propósito de descrever o padrão de prescrição de medicamentos 

para pacientes ambulatoriais durante a gravidez em geral, por categoria 

terapêutica e por potencial para dano fetal. Os estudos selecionados revelaram 

ampla variação nas estimativas de uso de drogas prescritas durante a gravidez 

(27 a 93% de mulheres grávidas com pelo menos uma prescrição, excluindo 

vitaminas e minerais). Entre os estudos de delineamento similar, as estimativas 

de uso de medicamentos foram mais baixas nos países do Norte da Europa 

(44-47%) e maiores na França (93%) e Alemanha (85%). As taxas de uso de 

medicamentos contraindicados na gravidez variaram de 0,9% (Dinamarca, 

1991-1996) a 4,6% (EUA, 1996-2000). A maioria dos estudos utilizou a 
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classificação do FDA, mas classificações da Austrália, Suécia e Canadá 

também foram utilizadas As variações nas taxas de uso de medicamentos 

prescritos (no geral e por classes específicas) possuem algumas explicações. 

Uma consideração é a inclusão de vitaminas e minerais em alguns estudos e 

as diferenças entre os países na exigência de prescrição para alguns 

medicamentos. Outras diferenças podem se dar devido à variação entre 

protocolos para o tratamento de certas condições na gravidez33. 

Também no ano de 2011, Mitchell et al publicaram um estudo realizado com 

30.000 mulheres entrevistadas sobre uso de medicamentos na gestação, pelo 

Slone Epidemiology Center Birth Defects Study e National Birth Defects 

Prevention Study, nos EUA e Canadá, entre os anos de 1976 e 2008. A partir 

de 1993, uma amostra de mães de lactentes sem defeitos congênitos também 

foi incluída em cada centro ou registro. O estudo demonstrou que, nas últimas 

três décadas, o uso de medicamentos prescritos no primeiro trimestre 

aumentou mais de 60%, e o uso de quatro ou mais medicamentos mais do que 

triplicou8. 

Na Argentina, Marín et al realizaram um estudo com 1338 mulheres que deram 

à luz no ano de 2008 na cidade de Buenos Aires. 90,6% das mulheres 

consumiram pelo menos um fármaco durante o período de gestação, enquanto 

81,9% utilizaram medicamentos além de ácido fólico e ferro, geralmente 

indicados como profilaxia. Ferro (71,8%), folato (40,3%) antimicrobianos 

(40,9%); analgésicos (38,5%), antieméticos (30,8%) e vitaminas (19,7%) foram 

os medicamentos mais utilizados. A taxa de automedicação foi de 32,3%28. 

Nishigori et al publicaram em 2017 um estudo analisando dados de 97.464 

gestantes japonesas participantes do Japan Environment and Children’s Study 

(JECS). Foram analisados dados envolvendo casos em que medicamentos 

foram utilizados por 12 meses antes do diagnóstico de gravidez, entre o 

momento do diagnóstico de gravidez até a 12ª semana e após a 12ª semana 

de gravidez. As porcentagens de mulheres grávidas que consumiram um ou 

mais fármacos e suplementos antes do diagnóstico de gravidez, entre o 

momento do diagnóstico de gravidez até a 12ª semana e, após a semana 12 

de gravidez, foram de 78,4%, 57,1% e 68,8%, respectivamente. Excluindo 

suplementos de ferro, ácido fólico e outras vitaminas e minerais, as 
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porcentagens de uso de medicamentos foram de 75,3%, 36,0% e 51,7% em 

cada ponto de tempo respectivo. As seguintes drogas e suplementos foram 

frequentemente usados a partir do diagnóstico de gravidez até a 12ª semana e 

após a 12ª semana da gravidez: ácido fólico (28,9% e 26,2%), antipiréticos, 

analgésicos e/ou medicamentos para tratamento de resfriado comum, que 

foram prescritos em hospitais (7,8% e 13,3%), ervas medicinais chinesas (6,0% 

e 9,4%) e relaxantes uterinos (5,1% e 15,2%)43. 

 

2.1.2 Estudos nacionais sobre uso de medicamentos durante a gestação 
 

Entre os trabalhos encontrados, não existem estudos de representatividade 

nacional. A maioria foram realizados com usuárias do Sistema Único de Saúde, 

especialmente em serviços de atenção primária e terciária. 

A prevalência de uso de medicamentos na gestação variou de 80% a 97,6%1, 

44-47. Já a prevalência de automedicação nos estudos variou de apenas 1,1% a 

33,5%44, 48. Alguns estudos caracterizaram os fatores associados ao uso de 

medicamentos. Uma publicação de 2004 com as participantes do Estudo 

Brasileiro de Diabetes Gestacional encontrou que o uso de qualquer 

medicamento mostrou uma associação positiva com o aumento da 

escolaridade, da idade e com o fato de ter companheiro, e uma associação 

negativa com maior número de filhos49. Em um estudo realizado na cidade de 

São Paulo, as gestantes que relataram maior uso de medicamentos foram 

mulheres com mais de 29 anos de idade, casadas, com terceiro grau completo, 

com atividade remunerada e que tinham acesso aos serviços privados de 

saúde44. Em Rio Branco, Acre os medicamentos essenciais (antianêmicos, 

suplementos e vitaminas com uso preconizado pelo Ministério da Saúde na 

atenção pré-natal) foram menos utilizados entre as mulheres com maior renda 

familiar e que realizaram o pré-natal na rede privada48. 

Alguns estudos avaliaram a classificação de risco dos medicamentos na 

gravidez conforme as categorias do FDA. Andrade et al publicaram estudo 

realizado com 887 primigestas da cidade de Rio Branco, Acre. Na 

categorização de risco, 69,3% pertenciam à categoria A (risco ausente); 22,3% 

à B (nenhuma evidência de risco em humanos); 7,6% à C (risco não pode ser 
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excluído) e 0,8% à D (evidência positiva de risco). A chance de ter sido exposta 

à utilização de medicamentos de risco foi maior nas primigestas que foram 

atendidas em uma maternidade de atendimento misto - particular, convênios e 

SUS (Sistema Único de Saúde), na faixa etária de 19 a 24 anos e com 

prescrição médica 48. Em um estudo realizado por Mengue et al (2001) em 6 

capitais brasileiras, para uma proporção de 12,9% dos medicamentos 

utilizados, não foi localizada qualquer informação na literatura sobre a 

segurança para o uso durante a gestação. Essa proporção, somada aos 26,9% 

dos medicamentos classificados no grupo “C”, mostrou que 40% do uso de 

medicamentos na gestação foram feitos sem bases definidas de segurança46. 

Este último trabalho foi realizado com as participantes do Estudo Brasileiro de 

Diabetes Gestacional - 5564 gestantes que estavam realizando pré-natal em 

serviços do Sistema Único de Saúde, em Porto Alegre (1.110 gestantes), São 

Paulo (1.236), Rio de Janeiro (557), Salvador (985), Fortaleza (1.173) e 

Manaus (503). 4.614 (83,8%) gestantes usaram pelo menos um medicamento 

durante a gestação. Os medicamentos mais utilizados foram as vitaminas 

associadas a antianêmicos (33,5%), os medicamentos que atuam sobre o 

aparelho digestivo (31,3%), os analgésicos/anti-inflamatórios (22,2%), os 

antianêmicos (19,8%) e os antimicrobianos (11,1%). Não foi encontrado um 

padrão nacional quanto ao uso desses medicamentos na gestação. 

Medicamentos claramente contraindicados durante a gestação corresponderam 

a 3% dos 9.956 medicamentos utilizados46. 

Na cidade de Pelotas, Bertoldi et al publicaram um estudo relacionado à Coorte 

de Nascimentos de 2004. Foram entrevistadas 4189 mães. 92,7% delas 

relataram o uso de no mínimo um medicamento durante a gestação e 52,5% 

utilizaram pelo menos um medicamento de risco fetal desconhecido (aqueles 

em que estudos em animais revelaram efeitos adversos no feto e não há 

estudos controlados em humanos, ou estudos em humanos e animais não 

estão disponíveis). O uso destes medicamentos foi associado com cor da pele 

branca, maior escolaridade, renda alta, seis ou mais consultas pré-natais, 

internação hospitalar durante a gravidez e morbidade durante a gestação. A 

quantidade de medicamentos usados durante a gestação variou de 1 a 10 

medicamentos por mulher, com uma média de 2,9 (DP 1,6). Considerando o 
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trimestre da gravidez, a média de medicamentos utilizados foi de 1,3 (DP 0,6), 

1,4 (DP 0,7) e 1,7 (DP 0,9) durante o primeiro, segundo e terceiro trimestres, 

respectivamente1.  

Dentre os estudos realizados no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, Geib et 

al (2007) realizaram estudo de linha de base de uma coorte composta por 

mães de 2.285 lactentes nascidos vivos na zona urbana do município. 80% das 

mães consumiram pelo menos um medicamento durante a gravidez, 

distribuídos nas classes de risco do FDA da seguinte forma: A (53,4%), B 

(18,1%), C (24,46%), D (1,47%), X (0,06%) e V (vários – medicamentos não 

classificados nas categorias do FDA foram agrupados à parte) (2,1%). Atenção 

pré-natal incompleta e idade materna ≤ 20 anos determinaram o consumo de 

medicamentos na classe A e complicações da gravidez o consumo das classes 

B, C e D. Na classe C, cesariana e aborto prévio determinaram o consumo, 

sendo que o consumo na classe V foi independente das variáveis analisadas45.  

 

2.2 Uso de medicamentos durante a amamentação 
 

2.2.1 Estudos internacionais sobre uso de medicamentos durante a 
amamentação 
 

A maioria dos artigos encontrados na revisão de literatura descreve a utilização 

de medicamentos pelas mães nesse período, focando na segurança dos 

fármacos. 

Em 1999, dois estudos publicados pelo mesmo grupo dinamarquês analisaram 

os dados referentes às prescrições de cerca de 160000 mulheres primíparas, 

que haviam dado à luz entre 1991 e 199642. As 34.334 prescrições foram 

analisadas segundo a classificação sueca de risco de uso de drogas na 

gravidez e na lactação. Medicamentos seguros (grupo I e II), medicamentos 

com possíveis efeitos neonatais danosos (grupo III) e medicamentos não 

classificados representaram 43,5%, 4,8% e 35,8% das prescrições no período 

pós-parto, respectivamente. Conforme o sistema de classificação de risco 

sueco, drogas dos grupos I e II podem ser consideradas como não tendo 

nenhuma influência sobre a criança; já as drogas do grupo III são excretadas 
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no leite materno em quantidades tais que há um risco de influência sobre a 

criança quando doses terapêuticas são utilizadas50. 

Em 2004, Schirm et al publicaram um estudo realizado com 549 mães de 

crianças de até 6 meses que visitaram clínicas pediátricas na província de 

Friesland, Holanda. Ao todo, 82,1% das participantes amamentaram seu bebê 

em algum momento. Mais da metade (65,9%) de todas as mulheres que 

estavam amamentando usaram medicamentos; no entanto, elas usaram 

medicamentos menos frequentemente do que as mulheres que não estavam 

amamentando (79,6%). Quase 10% das 297 mulheres (Amamentação sim, 

Medicamento sim) interromperam a amamentação ou o uso de medicamentos. 

17% das 154 mulheres (Amamentação sim, Medicamento não) indicaram que 

teriam usado remédios se não estivessem amamentando. Cerca de 12% das 

78 mulheres (Amamentação não, Medicamento sim) relataram o uso de 

medicamento como motivo para não amamentar. Os autores concluem que os 

medicamentos desempenham um papel importante na decisão das mulheres 

para iniciar ou continuar a amamentar: mulheres frequentemente hesitam em 

usar medicamentos durante a amamentação, param o uso dos fármacos ou a 

amamentação para evitar a combinação dos dois, utilizam algum meio para 

minimizar a exposição da criança, não utilizam qualquer droga por causa da 

amamentação, ou não amamentam devido à utilização de medicamentos51. 

No ano de 2007, Stultz et al publicaram um estudo de coorte realizado com 45 

mulheres que deram à luz na cidade de Hershey, Pensilvânia (EUA). As 

participantes foram convidadas a registrar os medicamentos que usaram 

durante a gravidez e posteriormente foram contatadas todos os meses durante 

a lactação para determinar quais medicamentos haviam consumido, porém não 

foi analisada a relação com a duração da amamentação. As participantes deste 

estudo tomaram mais medicamentos prescritos e não prescritos durante a 

amamentação do que durante a gravidez. Mais de um terço das mulheres 

consumiram medicamentos avaliados como possivelmente ou provavelmente 

inseguros, ou com segurança desconhecida52. 

Alguns estudos foram realizados com pacientes atendidas em hospitais. Em 

2016, Al-Sawalha et al publicaram estudo realizado com 903 lactantes 

atendidas em hospitais ou centros de cuidados materno-infantis na Jordânia. 
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17% das mulheres utilizaram medicamentos de venda livre e 33% consumiram 

medicamentos prescritos53. Smedberg et al, na Noruega, determinaram a 

extensão e o tipo de problemas relacionados com medicamentos entre 

mulheres grávidas e lactantes. 91% das mulheres estavam usando ou 

planejavam usar pelo menos um medicamento prescrito, de venda livre, 

vitamina, mineral ou remédio fitoterápico durante a amamentação. 42% das 

mulheres experimentaram no mínimo um problema relacionado com 

medicamentos durante a gestação ou lactação54.  

Ainda em estudos realizados no cenário hospitalar, encontram-se dois estudos 

indianos. Sukumaran et al (2016) realizaram um estudo com 313 mulheres que 

tiveram parto normal em um hospital secundário. A maioria das drogas 

prescrita foi considerada segura na lactação. Dez tipos de drogas deveriam ter 

sido evitados, mas possivelmente não causaram danos por causa de seu uso 

limitado de curto prazo apenas durante o período intranatal55. Outro estudo 

realizado com 90 mulheres lactantes durante a internação pós-parto também 

objetivou verificar a compatibilidade e segurança dos medicamentos na 

amamentação. A maioria dos medicamentos prescritos foi segura e compatível 

com a amamentação, tais como suplementos nutricionais e antibióticos. Neste 

estudo, também foi observado o efeito de drogas suspeitas de causar reações 

nos lactentes. Foram observados casos de diarreia nos lactentes devido ao uso 

de ceftriaxona e amicacina pelas mães, constipação devido ao uso de 

amoxicilina e manchas de sangue nas fezes de bebês cujas mães haviam 

usado diclofenaco56. 

No ano de 2017, Spiesser-Robelet et al publicaram um artigo de revisão, uma 

análise de escopo para mapear e analisar os dados disponíveis na literatura 

em relação ao conhecimento das mães, atitudes e comportamentos sobre 

amamentação e uso de medicamentos. Dezoito estudos preencheram os 

critérios de seleção. Foram descritos comportamentos de segurança como não 

iniciação, redução da duração, cessação da amamentação e recusa do 

consumo de medicamentos para poder amamentar. A maioria mostrou um 

conflito entre o consumo de medicamentos e o aleitamento materno. Os 

autores concluíram que os resultados desta revisão confirmam a necessidade 

de estudos qualitativos para explorar o conhecimento, representações e 
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atitudes das mulheres que amamentam diante da tomada de medicamentos, 

para que seja possível entender sua conexão com comportamentos 

observados e sejam adotadas ações educativas apropriadas57. 

Estudos analisando o impacto do uso de medicamentos na duração da 

amamentação ou a influência da amamentação para as mães que deixam de 

usar os medicamentos de que necessitam são raros.  

Em 2015, Saha et al publicaram um artigo com o objetivo de revisar 

sistematicamente a extensão do uso de medicamentos em mulheres no pós-

parto e o impacto do uso de medicamentos maternos (excluindo 

anticoncepcionais e galactogogos) sobre desfechos na amamentação 

(iniciação e/ou duração). Foram incluídos estudos observacionais com 

informações sobre o uso de qualquer tipo de medicamento para doenças 

crônicas ou agudas por mulheres no período pós-parto, com ou sem 

informações sobre amamentação. A maioria dos estudos relevantes sugeriu 

que mais de 50% das mulheres pós-parto (amamentando ou não) consomem 

pelo menos um medicamento. A proporção de uso de medicamentos por 

mulheres no pós-parto variou amplamente, de 34 a 100%. Quanto ao impacto 

do uso de medicamentos por mulheres na amamentação, alguns estudos 

sugeriram que o uso de certos medicamentos (por exemplo, antiepilépticos58, 

propiltiouracil, antibióticos59) durante a lactação pode reduzir a iniciação e/ou 

duração da amamentação. Esses estudos são limitados pelo pequeno tamanho 

da amostra e, com uma exceção, todos foram conduzidos no Canadá há mais 

de uma década. Os autores concluem que estudos em larga escala são 

necessários para estabelecer a relação entre o uso de medicamentos e a 

amamentação, considerando o tipo de doença, o período de uso e a duração 

total do uso de medicamentos16. 

Entre os estudos canadenses que avaliaram o uso de medicamentos e sua 

relação com a duração da amamentação, encontra-se um estudo de coorte 

com 88 lactantes que consultaram o Motherisk Teratogen Information Centre 

para verificar a compatibilidade dos seus medicamentos com a amamentação e 

receberam conselhos tranquilizadores. As mães foram acompanhadas por 

entrevista até a cessação da amamentação ou até que o bebê completasse 7 

meses. 69 mulheres usaram os medicamentos (Grupo 1) e 19 mulheres não 
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iniciaram o medicamento de interesse (Grupo 2). 22 mulheres (32%) do Grupo 

1 pararam de amamentar antes da criança completar 6 meses, enquanto 

apenas 1 mulher (5%) do Grupo 2 parou antes dos 6 meses (p <0,04). As 

mulheres que fizeram o tratamento iniciaram o uso de fórmula infantil 

significativamente mais cedo do que as que não fizeram (p=0.02)60. 

Outros dois estudos do mesmo grupo analisaram a relação entre a iniciação ou 

duração da amamentação em mulheres usuárias de classes específicas de 

medicamentos, descritos a seguir. Em 1995, foi realizado um estudo de coorte 

com 34 mulheres grávidas em uso de antiepilépticos e 34 mulheres grávidas 

“controles” pareadas por idade. 50% das mulheres que usavam antiepilépticos 

escolheram o aleitamento materno como o método inicial de alimentação do 

bebê, significativamente menos que os controles (85%, p=0.004). A decisão do 

método inicial esteve fortemente associada a conselho de médicos ou outras 

fontes. As 17 mulheres do grupo recebendo antiepilépticos que escolheram 

amamentar inicialmente suspenderam o aleitamento mais cedo do que o grupo 

controle. Devido a importantes fatores demográficos (status socioeconômico, 

idade materna, estado civil e nível educacional) para a escolha da 

amamentação terem sido semelhantes entre os dois grupos, a diferença pode 

ser atribuída à terapia medicamentosa materna ou à doença em si. "Medicação 

materna" e "doença materna" foram os dois fatores mais citados para a escolha 

da fórmula infantil entre as mulheres que estavam em uso de 

anticonvulsivantes. Os autores concluíram que as mães que recebem 

antiepilépticos tendem a optar pela fórmula alimentar; mesmo quando 

escolheram amamentar inicialmente, a duração do aleitamento foi mais curta 

que a usual58. 

Em 1993, o mesmo grupo canadense publicou um estudo realizado com 203 

lactantes que receberam prescrição de antibióticos (em monoterapia) e 

consultaram o Motherisk Teratogen Information Centre, entre janeiro de 1990 e 

julho de 1991, para verificar a compatibilidade dos antibióticos com a 

amamentação. Das 203 lactantes que consultaram o Programa Motherisk para 

obter informações sobre a segurança dos antimicrobianos durante a 

amamentação, 125 (62%) foram seguidas em 32 semanas. 17 mulheres (15%) 

não iniciaram a terapia antimicrobiana. Das 106 mulheres restantes, 7 (7%) 
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pararam de amamentar durante a terapia. Apesar de receberem conselhos 

tranquilizadores, 1 em cada 5 mulheres não iniciou a terapia ou não continuou 

a amamentar59. 

 

 

2.2.2 Estudos nacionais sobre uso de medicamentos durante a 
amamentação 
 

Em 2002, Lamounier et al publicaram um estudo transversal realizado com 

2173 parturientes em 4 maternidades da cidade de Belo Horizonte. Através de 

entrevistas junto às mães e da coleta de dados obtidos de prontuários médicos 

da mãe e do recém-nascido, foi avaliada a frequência do uso de medicamentos 

no pós-parto imediato. Os medicamentos foram agrupados em categorias 

quanto à compatibilidade com amamentação. As classificações usadas foram: 

Associação Americana de Pediatria (1994), Lista de Recomendações para o 

Uso de Drogas Essenciais da OMS/ONU e do Ministério da Saúde do Brasil. 

Foram prescritos medicamentos no pós-parto imediato para 2.090 mulheres 

(96,2%). Dos medicamentos utilizados, 2.054 (98,3%) foram de drogas sem 

contraindicação à amamentação; 338 (16,2%) foram de drogas sem 

informações seguras, e 3 (0,14%) de drogas contraindicadas na amamentação. 

Os autores concluíram que a maioria das drogas prescritas foi compatível com 

a amamentação, o que pareceu não influenciar negativamente a prática do 

aleitamento materno61. 

Um estudo brasileiro analisou a relação do uso de medicamentos com a 

duração da amamentação. Em 2011, Chaves et al publicaram um estudo de 

coorte com 246 mulheres que haviam dado à luz na cidade de Itaúna, MG. O 

efeito dos medicamentos sobre a duração da amamentação foi analisado 

através do modelo de regressão de Cox. O acompanhamento às mães e 

recém-nascidos foi realizado mensalmente nos primeiros 12 meses após o 

parto ou até a interrupção da amamentação. As drogas foram classificadas 

quanto à segurança na amamentação de acordo com os critérios da Academia 

Americana de Pediatria (2001) e Hale (2004). 98% das mães que estavam 

amamentando usaram medicamentos após a alta hospitalar. A duração do 
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aleitamento foi maior entre as mães que não usaram medicamentos ou usaram 

medicamentos considerados seguros durante a lactação (p < 0,005). A 

interrupção do aleitamento foi justificada pelo consumo de medicamentos por 

4,5% das mulheres. Os autores concluem que os profissionais de saúde devem 

prescrever medicamentos com segurança estabelecida para os bebês e para o 

processo de lactação24. 

Em outra publicação, os autores analisaram os dados da mesma amostra com 

o objetivo de investigar a prática da automedicação em nutrizes, os principais 

fármacos utilizados e sua influência sobre a duração do aleitamento materno. O 

efeito da prática da automedicação sobre o tempo de aleitamento materno foi 

avaliado por análise multivariada, a partir do modelo de regressão de Cox, com 

covariáveis dependentes do tempo. A automedicação foi praticada por 52,4% 

das nutrizes. As classes farmacológicas mais utilizadas foram os 

analgésicos/antipiréticos (54,4%), anti-inflamatórios não esteroides (15%), 

espasmolíticos (6,2%), laxantes (3,5%), benzodiazepínicos (3%), 

descongestionantes nasais (1,4%) e antibióticos (0,9%). A prática de 

automedicação associou-se à maior probabilidade de uso de medicamentos 

com risco de efeitos adversos sobre o lactente ou sobre a lactação (p = 0,000), 

porém não foi associada ao desmame (p=0,135; RR = 1,59; IC95% 0,81-

3,11)62. 

 

2.3 Usos e possíveis efeitos adversos do Ácido Fólico 
 

Dois estudos controlados randomizados publicados no início da década de 

1990 demonstraram que a suplementação de ácido fólico evitava a ocorrência 

e a recorrência de defeitos do tubo neural. Estudando famílias com história de 

defeitos do tubo neural, Wald et al demonstraram a eficácia da suplementação 

com 4 mg/dia de ácido fólico63. Ao estudar famílias sem histórico destes 

defeitos, Czeizel et al posteriormente demonstraram a eficácia da 

suplementação com 0,8 mg/dia, iniciando antes da concepção64. 

Uma dose profilática de 300 µg (0,3 mg) por dia durante toda a gestação foi 

sugerida em 1968 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A dose 

suplementar foi elevada para 400 µg (0,4 mg) de ácido fólico por dia em 19989.  
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Em vista da aderência limitada à suplementação pelas mulheres em idade 

reprodutiva, foi proposta também a fortificação de alimentos. Mais de 50 países 

possuem leis para a fortificação obrigatória das farinhas de trigo com ácido 

fólico, incluindo o Brasil65. No Brasil, é recomendada a administração 

preventiva de ácido fólico 400μg ou 0,4 mg, via oral/dia, pelo menos 30 dias 

antes da concepção. Mulheres com histórico de defeitos no tubo neural devem 

usar dose diária de 4mg11. Porém, nas duas últimas décadas, a preocupação 

com a ingestão de ácido fólico em quantidades além do nível máximo tolerável 

tem aumentado13, 66-68. No Brasil, a dosagem do suplemento de ácido fólico 

fornecido gratuitamente às gestantes é elevada (cinco vezes superior nível 

máximo de ingestão tolerável de 1.000 mcg). Assim, as gestantes brasileiras 

beneficiárias do Programa Nacional de Suplementação de Ferro estão em risco 

de exposição à concentração excessiva de ácido fólico por período 

relativamente longo65. 

Alguns dos possíveis efeitos adversos da suplementação excessiva de ácido 

fólico já questionados são asma, chiado e alergias69-71, aumento do risco de 

autismo na prole72, 73, mascaramento de deficiência de vitamina B12 e 

subsequentes complicações neurológicas68, efeitos carcinogênicos74, 75 e risco 

de atraso no desenvolvimento psicomotor76.  

Em vista da importância do tema e dos resultados conflitantes levantados por 

diferentes estudos, pretende-se realizar uma revisão sistemática da literatura 

sobre os possíveis efeitos adversos da suplementação excessiva de ácido 

fólico no período pré-concepcional e na gestação. 

 

3. Justificativa   
 

O uso de medicamentos durante a gestação é uma prática frequente1. Torna-

se necessário entender os padrões e fatores associados ao uso de 

medicamentos durante a gravidez, particularmente durante o primeiro trimestre, 

que inclui o período de organogênese8. Também é fundamental identificar a 

prevalência de exposição tanto a medicamentos prescritos por profissionais de 

saúde como por automedicação, e como o uso de medicamentos muda ao 
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longo do tempo8. A Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015 (C2015), com 

quase a totalidade dos nascimentos que ocorreram durante um ano em uma 

cidade de porte médio, fornecerá uma boa estimativa da prevalência de uso e 

das características dos medicamentos utilizados durante a gravidez. 

Entre os medicamentos frequentemente indicados e utilizados durante a 

gestação inclui-se o ácido fólico, que embora possua benefícios comprovados 

para o feto77, 78, pode apresentar  consequências indesejadas, como potenciais 

riscos para a saúde da mãe e da prole decorrentes de sua ingestão 

excessiva13, 66, 67. Estudos mostram que um número significativo de mulheres 

que ingerem suplementos de ácido fólico durante a gravidez excede o limite 

superior tolerável de 1000 μg/dia13, 65. Portanto, faz-se necessário conhecer os 

potenciais riscos para mães e crianças, especialmente da suplementação em 

dosagem excessiva, prática comum em nosso meio65. 

Outro período relevante de uso de medicamentos é o pós-parto, visto que 

muitas mulheres enfrentam problemas de saúde agudos e crônicos, como 

infecções, problemas intestinais, mastite, dor de cabeça, dor nas costas, 

hipertensão e depressão, necessitando assim de tratamento farmacológico16. 

Porém, os medicamentos utilizados pela mãe que amamenta podem afetar a 

lactação, aumentando ou diminuindo o volume de leite51. Além disso, muitas 

mulheres hesitam em combinar medicamentos com a amamentação, não 

iniciando ou não mantendo o aleitamento, ou, ainda, parando de usar 

medicamentos de que necessitam durante a amamentação14. No entanto, o 

impacto deste uso nas taxas de amamentação é em grande parte 

desconhecido.  

Muitos fármacos são transferidos para o leite, de modo que o bebê pode ser 

exposto a efeitos potencialmente prejudiciais, apesar de a maioria ser 

considerado seguro e o risco para o recém-nascido ser mínimo16. Entretanto, a 

recomendação para interromper a amamentação na vigência de tratamento 

medicamentoso da nutriz ainda é comum79. Diante dos inúmeros benefícios do 

aleitamento materno para a mãe e para a criança, faz-se necessário avaliar se 

existe ou não um impacto negativo do uso de medicamentos pela mãe sobre a 

duração da amamentação. 
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Portanto, diante das particularidades do uso de medicamentos pelas mulheres 

nesta fase do ciclo vital e da relevância destes temas para a saúde pública, 

pretende-se analisar o uso de medicamentos entre as gestantes da C2015, 

revisar os possíveis malefícios da suplementação de ácido fólico neste período 

e avaliar o uso de medicamentos pelas lactantes desta Coorte e sua relação 

com a duração da amamentação. 

 

 

4. Marco Teórico 
 

O marco teórico apresentado se refere ao estudo do uso de medicamentos 

durante a lactação e sua influência sobre a duração da amamentação. 

Além do uso de medicamentos, diversos outros fatores relacionados à mãe e à 

criança podem interferir na interrupção da amamentação, o que requer uma 

hierarquização para o entendimento da rede causal que determina o desmame 

ou não iniciação do aleitamento materno em decorrência do uso de 

medicamentos.  

Com base na revisão de literatura, construiu-se um modelo teórico para 

estabelecer a possível relação e hierarquia entre as variáveis que serão 

estudadas (Figura 2).  

No nível mais distal, encontram-se os fatores socioeconômicos e demográficos 

que podem influenciar a decisão da mãe de não iniciar a amamentação ou 

desmamar a criança precocemente. O desmame precoce costuma ser mais 

frequente entre mães mais jovens80, 81, que trabalham fora82, 83, de menor 

escolaridade 81, 82, 84, que não vivem com companheiro85 e que não realizaram 

pré-natal83. Mulheres de cor da pele branca costumam ter maior prevalência de 

aleitamento materno exclusivo, porém a duração total do aleitamento materno 

costuma ser maior entre as mulheres de cor da pele negra86. 

Estudos mostram que a duração da amamentação é maior entre as multíparas, 

sugerindo que isso possa estar relacionado a experiências anteriores de 

amamentação85, 87. Em relação ao nível socioeconômico, nas Coortes de 
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Nascimentos de Pelotas de 1982, 1993 e 2004 a amamentação foi mais 

prevalente em famílias de renda mais alta aos 6-9 meses, mas depois dessa 

idade passou a ser mais comum entre famílias mais pobres88. 

O tipo de parto também pode influenciar na iniciação precoce e, 

consequentemente, na duração do aleitamento materno. Há uma associação 

negativa entre cesariana realizada antes do início do trabalho de parto e 

amamentação precoce89. Um estudo na Coorte de Nascimentos de Pelotas de 

1993 também demonstrou um risco maior de desmame ao 1º mês entre 

nascidos de cesariana eletiva90.  

Problemas de saúde da mãe, tanto agudos quanto crônicos, podem acarretar 

em dificuldades para que a mãe continue a amamentar, independente do uso 

de medicamentos. Entre eles, merece destaque a depressão pós-parto. Alguns 

estudos sugerem que as mulheres com sintomatologia depressiva no período 

pós-parto precoce podem ter maior risco de desfechos negativos na 

alimentação de seus filhos, incluindo a diminuição da duração da 

amamentação, aumento das dificuldades na amamentação e diminuição dos 

escores de auto eficácia na amamentação. Também há evidências que 

sugerem que as mulheres deprimidas podem ser menos propensas a iniciar a 

amamentação e a fazê-lo exclusivamente91, 92. Do mesmo modo, problemas de 

saúde da criança e prematuridade frequentemente são descritos como motivos 

para que a amamentação seja descontinuada, pois a imaturidade do sistema 

neurológico e a hipotonia muscular dificultam os reflexos da sucção, da 

deglutição e da respiração80.  

Dentre as características do tratamento farmacológico, os medicamentos de 

uso contínuo têm mais chances de terem sido prescritos, portanto a mãe pode 

ter recebido orientações por parte do profissional quanto ao seu uso durante a 

amamentação.  Uma boa orientação do profissional prescritor pode tranquilizar 

a mãe quanto aos efeitos do medicamento, fazendo com que a mãe não deixe 

de amamentar. Porém, medicamentos de uso contínuo podem também levar a 

uma preocupação maior devido à cronicidade do uso, pois o bebê amamentado 

poderia estar exposto por mais tempo aos seus efeitos. Em alguns casos, 

especialmente de tratamento contínuo, o profissional precisa avaliar o custo-

benefício e nem sempre vai poder optar pela continuidade da amamentação15. 
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Por outro lado, há uma expectativa de que as mães devam evitar quaisquer 

riscos, protegendo assim os bebês de danos e colocando as necessidades da 

criança acima das suas, levando muitas mulheres à não aderência ao 

tratamento medicamentoso93. Alguns dos possíveis motivos para o desmame 

em função do uso de medicamentos são o medo dos possíveis efeitos nocivos 

sobre o lactente, orientações de profissionais da saúde ou de outras pessoas e 

diminuição do volume de leite causado por alguns medicamentos. As mulheres 

dependem não só de informações biomédicas e do conhecimento 

especializado dos profissionais, mas também de suas próprias experiências e 

entendimentos culturais. Ao tomar decisões sobre o uso de medicamentos, 

elas são influenciadas por suas famílias, parceiros e pelas normas e 

expectativas dentro de sua cultura, sendo influenciadas por uma série de 

discursos93. 

 

 
Figura 2. Modelo teórico 

 

5. Objetivos da tese 
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5.1 Objetivo geral 
 

Descrever o uso dos medicamentos utilizados durante a gestação na Coorte de 

2015, revisar as consequências negativas do uso de ácido fólico pelas 

gestantes (revisão de literatura) e analisar a relação entre o uso de 

medicamentos pela lactante e a iniciação e duração da amamentação. 

 
 

 

5.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar a prevalência de uso de medicamentos pelas gestantes 

descrevendo o uso conforme grupos terapêuticos, trimestre de uso e prática de 

automedicação ou uso por prescrição. 

• Classificar os medicamentos utilizados pelas mães durante a lactação, 

conforme critérios do Ministério da Saúde e descrever a relação entre o uso de 

medicamentos pelas mães e a duração da amamentação.  

• Verificar a proporção de mães que deixam de amamentar em função dos 

medicamentos que estão usando e analisar quais os medicamentos que 

levaram a esta prática. 

• Verificar a proporção de mães que deixam de usar os medicamentos de 

que precisam em função da amamentação e analisar quais os medicamentos 

que levaram a esta prática. 

• Revisar a literatura sobre efeitos adversos e consequências negativas do 

uso de ácido fólico no período pré-concepcional e na gestação, tanto nas mães 

quanto nas crianças. 

 

6. Hipóteses 
 

• A prevalência de uso de medicamentos pelas gestantes será em torno 

de 90%. Os grupos de medicamentos mais utilizados serão vitaminas e sais de 
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ferro, seguidos de analgésicos e antieméticos. A proporção de uso de 

medicamentos será maior no 1º trimestre de gestação. A prevalência de 

automedicação será em torno de 35%. 

• A duração da amamentação será maior entre as mães que fizeram uso 

de medicamentos compatíveis com a amamentação ou não fizeram uso de 

medicamentos. 

• A proporção de mães que deixam de amamentar em função dos 

medicamentos em uso será em torno de 2,5%. 

• A proporção de mães que deixam de usar os medicamentos em função 

da amamentação será em torno de 10%. 

 

7. Métodos 
 

Esse projeto utiliza dados da Coorte de Nascimentos da cidade de Pelotas do 

ano de 2015, que inclui todos os nascidos vivos cujas mães residiam na zona 

urbana de Pelotas, Colônia Z3 da zona rural e bairro Jardim América do 

município de Capão do Leão. Serão analisados os dados das mães coletados 

durante os acompanhamentos pré-natal, perinatal, 3 e 12 meses. 

 
7.1 Logística da Coorte 2015 
 

7.1.1 Acompanhamento Pré-Natal (maio de 2014 – abril de 2015) 
 

Todos os locais de possível afluência das gestantes foram contatados e 

visitados diariamente a partir de maio de 2014 a fim de identificar as gestantes 

com previsão de parto para o ano de 2015 (1º janeiro a 31 de dezembro). Isto 

incluiu laboratórios de análises clínicas, clínicas de ultrassonografia, 

policlínicas, unidades básicas de saúde, ambulatórios de hospitais e 

universidades e consultórios médicos privados.  

O tipo de entrevista variava de acordo com a idade gestacional da mulher no 

momento em que ela era identificada, objetivando-se a realização de pelo 
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menos uma entrevista durante o período gestacional. A gestante captada antes 

da 16ª semana de gestação respondeu a um questionário referente ao contato 

inicial, onde foram coletadas informações socioeconômicas, demográficas e de 

saúde. Nessa ocasião já era agendada nova entrevista para o período entre a 

16ª e 24ª semanas de gestação, quando as mulheres respondiam a um 

questionário com foco em seus hábitos de vida (atividade física, tabagismo, uso 

de álcool, uso de drogas), presença de algumas morbidades, saúde bucal e 

uso de medicamentos. A gestante identificada após a 16ª de gestação, 

respondia a ambos os questionários em um único momento. Nesse 

acompanhamento, foram entrevistadas 4426 gestantes que poderiam fazer 

parte da C2015. 

7.1.2 Acompanhamento Perinatal 
 

De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, todos os hospitais com 

maternidade da cidade de Pelotas (Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, 

Beneficência Portuguesa, Hospital São Francisco de Paula, Hospital Escola da 

Universidade Federal de Pelotas e Hospital Miguel Piltcher) foram monitorados 

diariamente e os nascimentos informados à nossa equipe de pesquisa. As 

mães foram entrevistadas algumas horas após o parto e os recém-nascidos 

avaliados por meio de medidas antropométricas. Das 4387 mães elegíveis para 

o estudo, 4329 (98,6%) vieram a fazer parte do estudo perinatal da C2015. 

Uma vez que 54 nascimentos foram de fetos mortos, passaram a fazer parte da 

C2015 os 4275 bebês que nasceram vivos.  

7.1.3 Acompanhamento Três meses 
 

O terceiro acompanhamento da Coorte de Nascimentos de 2015 teve início 

quando os bebês completaram três meses de idade. Nessa ocasião, foram 

coletadas informações da mãe e da criança em seu próprio domicílio. Foram 

coletadas informações sobre o uso de medicamentos pela mãe neste período. 

7.1.4 Acompanhamento Doze meses 
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O quarto acompanhamento da Coorte de Nascimentos de 2015 teve início 

quando os bebês completaram doze meses de idade. Nessa ocasião, também 

foram coletadas informações da mãe e da criança em seu próprio domicílio. 

 

7.2 Logística da criação do banco de dados  
 

7.2.1. Merge dos Bancos do Pré-natal e Perinatal  
 

Com o objetivo de ter um banco único com todas as informações referentes ao 

pré-natal das gestantes, realizou-se a junção desses dados, através do 

comando “merge” (comando do programa estatístico Stata).  

No estudo do Pré-natal, o número identificador (ID) foi referente às gestantes. 

Trata-se de um número único gerado automaticamente em cada entrevista. No 

entanto, no estudo do Perinatal o ID foi específico para cada criança, sendo 

também gerado automaticamente no início da entrevista. Dessa forma, para 

juntar os bancos de dados dos dois estudos, duas estratégias foram 

implementadas. Inicialmente, foram utilizadas duas variáveis coletadas em 

ambos os estudos, relativas às gestantes/mães: CPF e Cartão SUS. Nesta 

estratégia, primeiro foi realizado o merge de acordo com o CPF (variável com 

maior número de informações nos dois estudos). As gestantes/mães de cada 

banco de dados que não apresentavam CPF idêntico foram incluídas em um 

novo banco de dados para cada estudo. Assim, o mesmo procedimento era 

realizado por meio da variável “Cartão SUS”, e por último, para aquelas mães 

ainda não identificadas, foi realizada uma inspeção visual, na qual duas 

pessoas realizaram independentemente uma busca ativa na lista de nomes do 

Perinatal para cada nome que aparecia na lista Pré-natal.  

Ao final, 3220 (74,8%) gestantes que participaram no Perinatal participaram 

também do estudo do Pré-natal. Cabe ressaltar que em todas as tentativas de 

merge foi utilizada a opção “one:many”, disponibilizada pelo pacote estatístico 

Stata. Assim, uma gestante participante do Pré-natal poderia ser ligada a mais 

de uma criança do estudo do Perinatal, como é necessário para o caso de 

gestação múltipla. 
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7.2.2. Construção do banco de dados dos medicamentos  
 

As vitaminas e sais de ferro foram coletadas a partir de questões específicas 

(Anexo III), separadamente das perguntas dos medicamentos em geral. A partir 

dessas informações, foi construído um banco único de todos os medicamentos, 

vitaminas e sais de ferro relatados pelas gestantes nas entrevistas do pré-natal 

e perinatal, utilizando o comando reshape, que transforma o banco original o 

qual contém uma linha por indivíduo, na versão long, que possui uma linha por 

medicamento.  

Os nomes dos medicamentos que estavam incorretos foram corrigidos e foi 

gerada uma variável com o princípio ativo dos medicamentos utilizados. Esses 

medicamentos foram classificados de acordo com a classificação utilizada pela 

OMS, Anatomical-Therapeutic Chemical (ATC)94. 

As informações coletadas no pré-natal são exatamente as mesmas do 

perinatal, porém, no acompanhamento do perinatal o período recordatório foi 

de nove meses (período da gestação), enquanto que no pré-natal a gestante foi 

questionada sobre o uso de medicamentos em momento mais próximo à sua 

utilização. Com isso, como deveria lembrar mais facilmente sobre os 

medicamentos utilizados, em caso de respostas discordantes, optamos pela 

informação dada no pré-natal.  

O banco final de medicamentos, vitaminas e sais de ferro na gestação 

compreende todos os medicamentos relatados em qualquer um dos dois 

acompanhamentos, sem duplicidade de informação, sendo possível separá-los 

por trimestre de uso, permitindo uma informação mais qualificada. 

 
 
7.3. Instrumentos de coleta de dados  
 

Todas as informações necessárias para este projeto foram coletadas por meio 

de questionários padronizados com questões pré-codificadas aplicadas nas 

entrevistas dos acompanhamentos pré-natal, perinatal, três meses e doze 

meses. Foram utilizadas versões em papel e versões digitais dos questionários 

aplicados em tabletes. 
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Serão apresentados a seguir o detalhamento dos métodos específicos de cada 

artigo da tese. 

7.4. Artigo 1  
 

Descrição do uso de medicamentos, estratificado por trimestre da gestação, 

grupos terapêuticos, automedicação e duração de uso. 

7.4.1. Delineamento  
 

O presente estudo faz parte da C2015. Será realizada uma análise dos dados 

coletados durante o estudo perinatal, incluindo os dados referentes às 

gestações de natimortos. O bloco dos medicamentos será complementado com 

os dados do acompanhamento pré-natal. 

7.4.2. População em estudo e amostra  
 

Todas as mulheres que tiveram filhos nas cinco maternidades de Pelotas 

durante o período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 e que 

residiam na zona urbana de Pelotas, Colônia Z3 e bairro Jardim América do 

município de Capão do Leão e que aceitaram participar do estudo perinatal, 

tendo relatado ou não o uso de medicamentos. 

7.4.3. Definição do desfecho principal 
 

Uso de pelo menos um medicamento durante a gestação, avaliada através das 

questões: 

→ A Sra. usou algum remédio durante a gestação? 

→ Quais os nomes dos remédios que a Sra. usou durante a gestação? 

→ A Sra. usou ou está usando alguma vitamina, cálcio, ácido fólico ou sais de 

ferro desde que ficou grávida? 

→ Quais os nomes das vitaminas, cálcio, ácido fólico ou sais de ferro que a 

senhora usou durante a gestação? 

7.4.4. Definição das variáveis independentes  
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O Quadro 1 apresenta as variáveis que poderão ser utilizadas nesse artigo, 

bem como sua forma de mensuração e a possível categorização a ser utilizada.  

Quadro 1: Características das variáveis independentes. 

Nome da variável  Pergunta Definição operacional  
Trimestre de uso  A Sra. usou este remédio no 

primeiro trimestre, ou seja, até a 
13ª semana de gestação?  
 
A Sra. usou este remédio no 2º 
trimestre, ou seja, entre a 14ª e a 
27ª semana de gestação?  
 
A Sra. usou este remédio no 3º 
trimestre, ou seja, da 28ª semana 
de gestação em diante?  

1º, 2º ou 3º trimestres  

Origem da prescrição Quem lhe indicou? 
 

Médico, dentista ou a própria 
(automedicação) 

Duração do uso Durante quantos dias, em todo o 
1º trimestre, a Sra. usou este 
remédio?  
 
Durante quantos dias, em todo o 
2º trimestre, a Sra. usou este 
remédio?  
 
Durante quantos dias, em todo o 
3º trimestre, a Sra. usou este 
remédio?  

Uso eventual:  
Até 7 dias no trimestre  
8 a 14 dias no trimestre  
15 a 30 dias no trimestre  
31 a 60 dias no trimestre  
 
Uso crônico: 
+ de 60 dias no trimestre 

Grupos farmacológicos Quais os nomes das vitaminas, 
cálcio, ácido fólico ou sais de ferro 
que a senhora usou durante a 
gestação? 

 

Idade da mãe  Qual é a sua idade?  Em anos completos  
Cor da pele auto-
referida  

A sua cor ou raça é:   
Branca, preta, parda, amarela 
e indígena  
 

Classificação 
econômica  

Será operacionalizada de acordo 
com os dados por meio dos 
indicadores da ABEP*  

A, B, C, D, E  

Escolaridade auto-
referida  

Até que ano a Sra. completou na 
escola?  
A Sra. completou a faculdade?  

Em anos completos de estudo  
Sim/ não  

Realização de Pré-
Natal 

Quantas consultas de pré-natal a 
Sra. fez? 

Número de consultas 

7.4.5. Análise de dados  
 

A análise dos dados será realizada através do programa estatístico STATA ®, 

versão 12.0. Inicialmente será feita uma descrição da amostra apresentando as 

proporções das variáveis independentes. Em seguida será conduzida uma 

análise descritiva da frequência de utilização de medicamentos de acordo com 
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as variáveis independentes, apresentando os respectivos intervalos de 

confiança (IC95%), utilizando o teste X2 de heterogeneidade de proporções.  

 
7.5 Artigo 2  
 

Amamentação e uso de medicamentos pela lactante: A duração da 

amamentação (curva de sobrevida do aleitamento materno) sofre influência do 

uso de medicamentos pelas mães na Coorte de 2015? As mães interrompem 

seus tratamentos em função da amamentação? As mães deixam de 

amamentar em função dos medicamentos de que necessitam usar? Qual a 

frequência e quais medicamentos levam a isso?  

 

7.5.1. Delineamento  
 

Estudo de Coorte prospectivo.  
 

7.5.2 População em estudo e amostra  
 

Crianças nascidas nas cinco maternidades de Pelotas durante o período de 01 

de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 e cujas mães aceitaram 

participar do acompanhamento perinatal. 

7.5.3 Critérios de exclusão 
 

Serão excluídas as mães com contraindicação para amamentar, como por 

exemplo, portadoras do vírus HIV. Serão excluídos os participantes cujos 

questionários não foram respondidos pelas mães biológicas. 

 

7.5.4 Definição dos desfechos  
 

1) Iniciação  e duração da amamentação (curva de sobrevida). Será aferida 

através das seguintes questões: 

→ Acompanhamento três meses: O (a) <criança> chegou a mamar no 

peito?  
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→ Acompanhamentos três e doze meses: Até que idade mamou no 

peito? 

 

Além da duração da amamentação (predominante ou parcial), será avaliada a 

duração da amamentação exclusiva. Para isso, será construída uma variável 

que considera a introdução de diversos alimentos (Anexo III). Essas 

informações foram coletadas nos acompanhamentos dos 3 e 12 meses. Será 

considerada duração do aleitamento exclusivo o tempo entre o nascimento até 

a introdução do primeiro alimento relatado. Serão utilizadas as definições de 

aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde95. 

 

Serão considerados desfechos secundários, com o fim de ratificar os achados 

das análises do desfecho principal: 

 

2) Não adesão ao tratamento medicamentoso devido à amamentação, 

aferida através da questão do acompanhamento dos doze meses: 

→ Desde que o(a) <CRIANÇA> nasceu, a Sra. deixou de usar algum 

remédio porque estava amamentando? Qual o nome desse remédio? 

 

3) Interrupção da amamentação devido ao uso de medicamentos, aferida 

através das questões do acompanhamento dos doze meses: 

→ Durante a amamentação a Sra. parou de dar de mamar por causa de 

algum remédio que estava usando? Qual o nome desse remédio? 

→ O motivo para a criança nunca ter mamado foi por causa de algum 

remédio que a Sra. precisava usar? Qual o nome desse remédio? 

 

 
 
7.5.5 Definição da exposição principal  
 

Uso de medicamentos durante a lactação conforme classificação do Ministério 

da Saúde20 – uso compatível, criterioso ou contraindicado durante a 

amamentação. Para caracterizar essa exposição, será criada uma variável 

indicadora desta classificação para cada medicamento. Se uma mãe utilizou 
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mais de um medicamento com diferentes classificações, será considerada a 

classificação mais prejudicial para a amamentação. 

 

O Quadro 2 apresenta as variáveis independentes, bem como sua forma de 

mensuração e a possível categorização a ser utilizada. 

 
Quadro 2. Características das variáveis independentes 
Nome da variável  Pergunta  Definição 

operacional  
Questionário  

Idade da mãe  Qual é a sua idade?  Em anos completos  Perinatal  
Cor da pele auto-
referida  

A sua cor ou raça é:  Branca, preta, parda, 
amarela e indígena  
 

Perinatal  

Classificação 
econômica  

Será 
operacionalizada de 
acordo com os 
dados por meio dos 
indicadores da 
ABEP*  

A, B, C, D, E  Perinatal  

Escolaridade auto-
referida  

Até que ano a Sra. 
completou na 
escola?  
A Sra. completou a 
faculdade?  

Em anos completos 
de estudo  
Sim/ não  

Perinatal  

Paridade auto-
referida  

Quantas vezes a 
Sra. já engravidou, 
contando com esta 
gravidez?  

Número de 
gestações  

Perinatal  

Situação conjugal A Sra. Vive com 
marido ou 
companheiro? 

Sim/Não Perinatal 

Trabalho materno A Sra. começou ou 
voltou a trabalhar 
depois que a criança 
nasceu? 

Sim/Não Três meses 

Tipo de parto O seu parto foi 
normal ou 
cesariana? 

Vaginal/Cesariana Perinatal 

Realização de Pré-
Natal 

Quantas consultas 
de pré-natal a Sra. 
fez? 

Número de consultas Perinatal 

Nome da variável  Pergunta  Definição 
operacional  

Questionário  

Origem da 
prescrição 

Quem lhe indicou? Médico, dentista ou a 
própria 
(automedicação) 

Perinatal e Três 
meses 

Duração do uso do 
medicamento 

Durante quantos 
dias, em todo o 1º 
trimestre, a Sra. 
usou este remédio?  
 
Durante quantos 
dias, em todo o 2º 
trimestre, a Sra. 
usou este remédio?  

Uso crônico ou 
eventual 

Perinatal e Três 
meses 



56 
 

 
Durante quantos 
dias, em todo o 3º 
trimestre, a Sra. 
usou este remédio? 

Depressão pós-parto Escala de Depressão 
Pós-Natal de 
Edimburgo 

Risco de depressão 
ou não 

Três meses 

* ABEP: Associação Brasileira de Empresa e Pesquisa, disponível no endereço eletrônico 
www.abep.org. 
 
7.5.6 Tamanho de amostra e poder  
 

Dado que o presente projeto será executado com dados coletados previamente 

nos acompanhamentos de pré-natal, perinatal, três meses e doze meses da 

Coorte de Nascimentos de 2015, após a condução das análises, serão 

realizados cálculos para verificação de poder. 

 

7.5.7 Análise de dados 
 

Incialmente, serão realizadas análises descritivas para o conjunto de variáveis 

de exposição principal, desfechos e possíveis variáveis de confusão utilizadas 

no estudo. Para isso, serão calculadas medidas de tendência central, 

variabilidade, frequências absolutas e relativas, de acordo com a natureza das 

variáveis. 

A duração da amamentação de acordo com as variáveis de exposição será 

descrita através de análises de sobrevida e curvas de Kaplan-Meier, as quais 

descrevem a probabilidade de uma criança apresentar uma duração de 

amamentação superior a “t meses”. Será considerando como tempo a idade da 

criança no momento da entrevista e a amamentação como uma variável 

dicotômica, assumindo o desmame como o desfecho em questão. Para as 

crianças que ainda estiverem em aleitamento materno no momento da 

entrevista, a idade da criança será usada como o tempo total de amamentação 

e o tempo de desmame será considerado um dado censurado. Para testar se a 

duração da amamentação foi diferente entre as categorias de exposição, será 

utilizado um teste não-paramétrico (Kruskall-Wallis). 
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Em um segundo momento, análises multivariáveis, incluindo modelo 

hierarquizado, serão realizadas a fim de identificar a associação entre as 

diferentes categorias de uso de medicamentos (conforme segurança na 

lactação) e a duração da amamentação. Será utilizado o modelo de regressão 

de Cox para estimar a razão de risco proporcional e respectivos intervalos de 

confiança de 95%. Todos os pressupostos da regressão de Cox serão 

avaliados através de inspeção visual e formal de resíduos de cada modelo 

utilizado. Todas as análises serão conduzidas no pacote estatístico Stata, 

versão 12.1.   

 

7.6 Artigo 3 
 

Uso de ácido fólico no período pré-concepcional e na gestação: efeitos 

adversos e consequências do uso excessivo. (Revisão de Literatura) 

O artigo de revisão será realizado utilizando pelo menos cinco bases de dados 

(PubMed, Scielo, Web of Science, Scopus, Cochrane) para a busca dos artigos 

que compreendem a temática, por meio dos termos que foram utilizados para a 

busca da revisão do presente projeto (conforme a Tabela 1) e, também, com a 

inclusão de novos termos que estejam relacionados. Não serão utilizados 

limites de idioma. Também será realizada busca na literatura cinzenta, em sites 

como os seguintes:  

• Open Grey – Europa http://www.opengrey.eu/  

• NTIS http://www.ntis.gov/  

• Grey Literature Report http://www.greylit.org/  

• Grey Net International http://www.greynet.org/  

• ProQuest Dissertations & Theses Global  www.proquest.com/ 

• Banco de Teses da CAPES http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-

teses/#/  

Após a busca serão selecionados os artigos por meio do processo de revisão 

por pares, avaliando desde os títulos até os artigos na íntegra. Além disso, as 

referências dos artigos incluídos também serão consultadas.  

http://www.proquest.com/
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Além da revisão de literatura, será feita uma análise dos dados da C2105 sobre 

uso de ácido fólico na gestação e desfechos nas crianças aos 12 e 24 meses 

de idade. Será avaliada a possibilidade de analisar o uso de ácido fólico em 

dosagem excessiva (> 400 mcg/dia) e por tempo de uso durante a gestação 

(por trimestres). 

Com o objetivo de evitar que grupos de pesquisa distintos executem o mesmo 

trabalho de forma independente, com duplicidade de esforços, será realizado o 

registro dessa revisão em uma base de registro de revisões sistemáticas tão 

logo haja aprovação do projeto. 

 

8. Aspectos éticos 
 

O projeto do estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. 

Em todos os acompanhamentos da Coorte coletou-se a assinatura da mãe ou 

responsável legal, concordando em participar da pesquisa, a partir de um termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

9. Limitações 
 

O erro de recordatório pode estar presente nas questões de uso de 

medicamentos e de introdução de alimentos. Entretanto, acredita-se que esse 

seja um erro não diferencial, o que acarretaria na diluição da medida de efeito. 

Nas questões de medicamentos, este erro pode ter sido minimizado com a 

qualificação das respostas através do acompanhamento pré-natal. 

10. Financiamento 
 

O estudo “Coorte de Nascimentos de 2015” está sendo conduzido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de 

Pelotas, com colaboração da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO).  Este estudo recebe apoio financeiro da fundação inglesa 
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Wellcome Trust, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). 

 

11. Divulgação dos resultados 
 

Os achados do presente estudo serão divulgados para a comunidade científica 

por meio de publicação de artigos científicos que serão submetidos a 

periódicos de alto impacto. Outra estratégia de divulgação que será adotada, 

tendo como foco outros setores da sociedade, será a divulgação dos resultados 

por meio de veículos de comunicação com abrangência municipal, estadual e 

nacional. As Coortes de Pelotas/RS possuem ampla divulgação de seus 

resultados, sendo conhecidas internacionalmente. 

 

 

12. Cronograma 
 

 
ATIVIDADES 

2016 2017 2018 2019 
1º 
sem. 

2º 
sem. 

1º 
sem. 

2º 
sem. 

1º 
sem. 

2º 
sem. 

1º 
sem. 

2º 
sem. 

Definição do tema         
Revisão de literatura         
Entrega plano de trabalho         
Exame de qualificação         
Planejamento trabalho de 
campo 

        

Elaboração do projeto         
Defesa do projeto         
Trabalho de campo         
Redação dos artigos         
Defesa da tese          
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ANEXO I – Descrição dos estudos identificados sobre uso de medicamentos na gestação.  
Autor (ano)/ País  Delineamento População em estudo Resultados/Conclusão 

De Vigan (1999), 
França, Itália, Grã-

Bretanha e Holanda25 

Transversal Dados do estudo OECM (Study 
on Occupational Exposures and 

Congenital Malformations), que foi 
realizado utilizando bancos de 
dados europeus de anomalias 

congênitas (dois na França, dois 
na Itália, um na Grã-Bretanha e 

um na Holanda), de 1989 a 1992. 

As mães foram entrevistadas após o parto sobre exposições durante a gravidez, 
incluindo o uso de drogas terapêuticas. Os casos eram fetos ou bebês com grandes 
malformações e os controles eram recém-nascidos saudáveis pareados por data e 

local de nascimento. Foram analisados os dados das mães de 1134 controles 
saudáveis somente, para evitar o viés de recordatório vinculado ao status do recém-

nascido (malformado ou normal). 64,1% das mulheres usaram pelo menos um 
medicamento durante a gravidez (incluindo o mês anterior à concepção); 36,2% 

usaram uma droga durante o primeiro trimestre e 14,2% durante o mês anterior à 
gravidez. As comparações mostraram que o uso de medicamentos foi maior na França 

e mais baixo na Grã-Bretanha para cada período da gravidez. 

Gomes (1999), Brasil44 Transversal  1.620 mulheres que deram à luz 
em cinco hospitais de 

atendimento público, privado ou 
conveniado, da cidade de São 
Paulo, de julho a setembro de 

1993. 

A prevalência do uso de pelo menos um medicamento foi de 97,6%, com média de 4,2 
medicamentos por mulher. A prevalência do uso de medicamentos por indicação 

médica e por automedicação foi de 94,9% e 33,5%, respectivamente. Os 
medicamentos mais usados, excluindo-se as vitaminas, sais minerais e vacinas, foram 
os analgésicos, antiácidos, antieméticos e antiespasmódicos. Usuárias com maior uso 

de medicamentos tiveram as seguintes características: acima de 29 anos de idade, 
casadas, terceiro grau completo, atividade remunerada e acesso aos serviços privados 

de saúde.  

Olesen (1999), 
Dinamarca50 

Transversal 15756 mulheres primíparas que 
deram à luz entre 1991 e 1996. 
Estudo de banco de dados de 
prescrições ligado ao Registro 

Médico Dinamarquês de 
Nascimentos. 

Todas as 34.334 prescrições foram analisadas segundo a classificação sueca de risco 
de uso de drogas na gravidez e na lactação. Durante a gravidez, medicamentos 

seguros (grupo A), potencialmente prejudiciais (grupo B3, C e D), e medicamentos não 
classificados representaram 40,9%, 26,6% e 28,7% das prescrições, respectivamente. 
A proporção de mulheres que receberam drogas dos grupos A, B, C e D foram 29,2%, 
8,6%, 18,7% e 0,9%, respectivamente. A proporção de prescrições de grupos de alto 

risco diminuiu durante o curso da gravidez.  
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Olesen (1999), 
Dinamarca42 

Transversal 16001 mulheres primíparas que 
deram à luz no município de 

North Jutland de 1991 a 1996. 
Estudo ligado ao The North 

Jutland Prescription Database. 

Foram analisadas as prescrições desde 12 semanas pré-concepção até 12 semanas 
pós-parto. Durante a gravidez, 44,2% das mulheres receberam prescrições para pelo 

menos uma droga. As mulheres receberam 2,6 prescrições em média durante a 
gravidez; 5% delas receberam 24,2% de todas as prescrições. A proporção de 

mulheres que receberam prescrições de mais de três drogas diferentes foi de 2,7%. A 
maioria das prescrições foi de antibióticos (28,7%), medicamentos ginecológicos 

(13,3%) e anti-asmáticos (7,6%).  

Donati (2000), Itália26 Transversal  9004 mulheres que deram à luz 
nos anos de 1995 e 1996 foram 
entrevistadas sobre os cuidados 
recebidos na gravidez, durante o 

parto e período pós-natal. As 
informações sobre cuidados pré-
natais incluíram relatórios sobre o 
uso de drogas durante a gravidez. 

75% das mulheres consumiram ao menos um medicamento durante a gravidez, sendo 
a média de dois medicamentos. Ferro (51%) e vitaminas (25%) foram a maioria das 

prescrições. 15% das mulheres relataram tratamento para ameaças de aborto e 27% 
para risco de parto pré-termo. Análise de regressão logística do uso de drogas 

(excluindo medicamentos hematológicos e nutricionais) mostrou um risco aumentado 
de uso entre as mulheres mais velhas, com maior escolaridade, que relataram 

problemas de saúde e que necessitaram de repouso e/ou hospitalização durante a 
gravidez. Os dados não diferiram do relatado em outros estudos italianos. 

Mengue (2001), 
Brasil46 

Transversal 5564 gestantes que estavam 
realizando pré-natal em serviços 
do Sistema Único de Saúde, em 
seis grandes cidades brasileiras - 
Porto Alegre (1.110 gestantes), 

São Paulo (1.236), Rio de Janeiro 
(557), Salvador (985), Fortaleza 

(1.173) e Manaus (503) – 
participantes do Estudo Brasileiro 

de Diabetes Gestacional. 

4.614 (83,8%) gestantes usaram pelo menos um medicamento durante a gestação, 
somando 9.556 medicamentos. Os medicamentos mais utilizados foram as vitaminas 
associadas a antianêmicos (33,5%), os medicamentos que atuam sobre o aparelho 

digestivo (31,3%), os analgésicos/anti-inflamatórios (22,2%), os antianêmicos (19,8%) 
e os antimicrobianos (11,1%). Não foi encontrado um padrão nacional quanto ao uso 

desses medicamentos na gestação. Para uma proporção de 12,9% dos medicamentos 
utilizados, não foi localizada qualquer informação na literatura sobre a segurança para 

o uso durante a gestação. Essa proporção, somada aos 26,9% dos medicamentos 
classificados no grupo “C”, mostra que 40% do uso de medicamentos na gestação são 
feitos sem bases definidas de segurança. Medicamentos claramente contra-indicados 
durante a gestação corresponderam a apenas 3% dos 9.956 medicamentos utilizados. 
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Headley (2004), 
Inglaterra27 

Coorte 14119 mães participantes do 
Avon Longitudinal Study of 

Parents and Children (ALSPAC), 
com data do parto durante os 

anos de 1991 e 1992. 

14.119 mães completaram pelo menos um questionário durante o pré-natal e 11.545 
mulheres completaram quatro. Os dados incluíram medicamentos prescritos, auto-
medicação, ervas e produtos homeopáticos, bem como ferro, vitaminas e outros 

suplementos. Apenas 7,6% relataram não ter usado nenhum medicamento durante 
toda a gravidez. Após exclusão de ferro, folato, vitaminas, suplementos, produtos 

fitoterápicos e homeopáticos e emolientes para a pele, 83% daqueles que 
preencheram todos os questionários usaram drogas terapêuticas convencionais. 

Analgésicos foram relatados por cerca de um terço das mulheres em cada estágio da 
gravidez, e o paracetamol foi a substância mais relatada. Preparações de ferro foram 

relatados por 33% da coorte completa em algum estágio, e folato por 21,9%. O uso de 
produtos anti-anêmicos aumentou durante a gravidez, com maior incidência nas 32 
semanas. Foram tomadas outras vitaminas e suplementos por 17,4% das mulheres, 

em algum momento da gestação. O uso de vitaminas diminuiu durante a gravidez, de 
9,6% no início para 5% às 32 semanas. O uso de antiácidos foi relatado por 23% das 

mulheres às 32 semanas. A incidência relatada de uso de antibióticos diminuiu 
ligeiramente durante a gravidez, de 8% no início para 5,8% às 32 semanas; a 

amoxicilina foi o antibacteriano relatado mais frequentemente. 

Andrade (2004), EUA32 Transversal Mulheres que deram à luz em 
hospitais entre os anos de 1996 e 

2000 (152 531 mulheres 
preencheram os critérios de 

inclusão no estudo). 

Para 98.182 mulheres (64%), um medicamento que não seja um suplemento 
vitamínico ou mineral foi prescrito nos 270 dias antes do parto: 3595 mulheres (2,4%) 

receberam uma droga da categoria A; 76.292 mulheres (50.0%) receberam um 
medicamento da categoria B; 57.604 mulheres (37,8%) receberam um medicamento 
da categoria C; 7333 mulheres (4,8%) receberam uma droga da categoria D e 6976 
mulheres (4,6%) receberam um medicamento da categoria X de risco do sistema de 

classificação do Food and Drug Administration dos EUA. 5157 mulheres (3,4%) 
receberam uma droga da categoria D e 1653 mulheres (1,1%) receberam uma droga 
da categoria X após a consulta de pré-natal inicial. O uso de medicamentos de venda 

livre não foi avaliado. 
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Mengue (2004), 
Brasil49 

Transversal 5.564 participantes do Estudo 
Brasileiro de Diabetes 

Gestacional (cidades de Porto 
Alegre, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Salvador, Fortaleza e 
Manaus), que se apresentaram 

para consulta em serviço de pré-
natal do SUS, entre 1991 e 1995 

O uso de qualquer medicamento mostrou uma associação positiva com o aumento da 
escolaridade, da idade e com o fato de ter companheiro, e uma associação negativa 

com maior número de filhos. O uso de medicamentos multivitamínicos e medicamentos 
que atuam sobre o aparelho digestivo mostrou aumento da associação com maior 

escolaridade e idade e uma associação negativa com o aumento do número de filhos. 
O uso de medicamentos antianêmicos mostrou uma associação negativa com o 

aumento da escolaridade e com o aumento da idade. O uso de multivitamínicos e 
medicamentos que atuam sobre o aparelho digestivo mostrou uma associação com 

variáveis que caracterizam gestantes de melhor nível sócio-econômico, sugerindo que 
o uso de medicamentos é uma expressão de cuidado com a gestação. 

 

Osório-de-Castro 
(2004), Brasil47 

Transversal 10072 mulheres no período pós-
parto, que deram à luz em 

hospitais públicos e privados da 
cidade do Rio de Janeiro, entre 

1999 e 2001 

Referiram o uso de algum medicamento durante a gravidez 8.832 (91,3%) puérperas, 
com média de 2,3 medicamentos por gestante. Uma média de 2,08 drogas foi prescrita 
durante o trabalho de parto. Anestésicos, antibióticos, oxitocina e analgésicos foram os 

medicamentos usados mais frequentemente durante o trabalho de parto, com 
diferenças entre os estratos (hospitais municipais e federais/ hospitais estaduais, 

militares, filantrópicos, contratados e universitários/ hospitais privados). Sulfato ferroso, 
vitaminas, escopolamina e acetaminofeno foram os principais medicamentos relatados 
durante a gravidez. As mulheres que tentaram o aborto referiram o uso de vários tipos 
de chá (49,7%) e misoprostol (9,2%). O padrão de utilização de drogas foi consistente 

com a literatura. 
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Hardy (2006), Reino 
Unido37 

Coorte 81975 mães incluídas no UK 
General Practice Research 
Database, de 1991 a 1999 

Os períodos de interesse foram: 90 dias antes do primeiro registro de gravidez 
identificado da mulher (Período I), e este registro mais 70 dias (Período II, gravidez 
inicial). Foram selecionados pares com registros pré-natais de 7 meses ou mais e 2 

registros ou mais no primeiro ano de vida do bebê. Os medicamentos foram 
classificados usando o British National Formulary e as categorias de risco na gravidez 
do Food and Drug Administration dos EUA. 65% das mães tinham mais de uma receita 
médica durante ambos os períodos combinados. Os medicamentos mais frequentes no 

período I foram anti-bacterianos, anticoncepcionais, esteróides tópicos e 
broncodilatadores. No período II, foram ácido fólico, anti-bacterianos, anti-ácidos e anti-

infecciosos ginecológicos. Dentro do período I, 4% dos medicamentos foram da 
categoria A do FDA (considerado mais seguro), 34% categoria B e 49% C e D 

combinados. No período II, a prescrição de medicamentos da categoria A aumentou 
(ácido fólico, ferro) enquanto outras categorias declinaram. Medicamentos da categoria 
X, com potencial risco teratogênico que supera o benefício materno, foram prescritos 
para 5714 (7%) mulheres no período I e 501 (0,6%) mulheres no período II (46% de 

progesterona). Os autores afirmam que a consulta médica pré-natal precoce 
representa uma oportunidade para revisar medicamentos prescritos.  

Geib (2007), Brasil45 Estudo de linha de 
base de uma coorte 

 

Mães de 2.285 lactentes nascidos 
vivos na zona urbana do 

Município de Passo Fundo, Rio 
Grande do Sul 

Dados foram coletados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e 
através de entrevistas domiciliares. 80% das mães consumiram pelo menos um 

medicamento durante a gravidez, distribuídos nas classes de risco do FDA da seguinte 
forma: A (53,4%), B (18,1%), C (24,46%), D (1,47%), X (0,06%) e V (vários – 

medicamentos não classificados pelo autor nas classes do FDA foram agrupados à 
parte) (2,1%). Atenção pré-natal incompleta e idade materna ≤ 20 anos determinaram o 

consumo de medicamentos na classe A e complicações da gravidez o consumo das 
classes B, C e D. Na classe C, cesariana e aborto prévio determinaram o consumo, 

sendo que o consumo na classe V foi independente das variáveis analisadas. Fatores 
maternos, especialmente complicações de saúde, determinaram o consumo de 

medicamentos durante a gravidez. 
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Gagne (2008), Itália36 Transversal 33343 mulheres residentes na 
região de Emilia-Romagna, Itália, 
que tiveram parto hospitalar no 

ano de 2004 

70% das mulheres foram expostas a pelo menos um medicamento prescrito durante a 
gravidez e 48% foram expostas a pelo menos um medicamento prescrito após a 

exclusão de vitaminas e produtos minerais. Quase 1% das mulheres foi exposta a 
drogas contraindicadas (categoria X) durante a gravidez, incluindo 189 mulheres 

(0,6%) que receberam essas drogas durante o primeiro trimestre. Várias estatinas 
estavam entre as drogas contraindicadas mais comuns. 

 

Kebede (2009), 
Etiópia31 

Transversal 1268 mulheres que realizaram 
pré-natal na cidade de Addis 

Ababa, Etiópia 

71,3% das mulheres receberam prescrição de pelo menos um medicamento durante a 
gravidez. 12,4% das mulheres grávidas que relataram doença nas 2 semanas 

anteriores à data da entrevista se automedicaram com medicamentos de venda livre, 
medicamentos de prescrição ou ervas tradicionais. A maioria dos medicamentos 
prescritos foram ferro e vitaminas, seguidos dos anti-infecciosos. Quase 4% das 
gestantes receberam prescrição de drogas da categoria D ou X de risco do FDA. 

 

Lacroix (2009), 
França39 

Transversal  Mulheres grávidas que deram à 
luz entre 1 de julho de 2004 e 30 

de junho 2005 em Haute-Garonne 
e que estão registradas no 

serviço francês de seguro saúde 
(10008 gestações e 10174 pares 

mãe-bebê, considerando as 
gestações múltiplas). 

95% das mulheres tiveram pelo menos uma droga prescrita durante a gravidez (93% 
quando ferro e vitaminas foram excluídos). As drogas mais comumente consumidas 
foram para o trato digestivo e metabolismo (80%), sistema nervoso (67%), sistema 

respiratório (58%) e sangue e órgãos hematopoiéticos (56%). Entre os 20 princípios 
ativos mais prescritos, havia drogas bem avaliadas, como paracetamol e amoxicilina, 

mas também muitos medicamentos insuficientemente avaliados tais como hesperidina, 
diosmina, domperidona, alginato de sódio, clorexidina e bacitracina. O artigo também 

descreveu a implementação do EFEMERIS, a primeira base de dados francesa de 
prescrição de medicamentos para gestantes. 
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Irvine (2010), 
Escócia38 

Transversal  3937 mulheres que deram à luz 
em Tayside, Escócia, no ano de 

2007 

Os padrões de prescrição foram investigados durante os 3 trimestres de gravidez e os 
3 meses anteriores à concepção. 21093 prescrições foram dispensadas para 3356 

(85,2%) das 3937 mulheres. Os medicamentos mais frequentemente prescritos foram 
antiácidos, antibacterianos, ferro oral, preparações de ácido fólico e analgésicos. 
Medicamentos da categoria A e medicamentos da categoria B corresponderam a 

19,6% e 26,9% de todas as prescrições dispensadas, respectivamente. A prescrição 
de medicamentos da categoria X durante a gravidez foi rara, com 112 prescrições 

dispensadas a 68 mulheres (1,7%). Medicamentos da categoria D foram dispensados 
para 166 mulheres (4,2%) durante a gravidez. Os medicamentos de categoria D mais 

comumente prescritos foram ansiolíticos, terapia de reposição de nicotina e 
medicamentos antiepilépticos. 30% das mulheres receberam um total de 3641 

prescrições da categoria C, que representaram 17,3% de todas as prescrições emitidas 
durante a gravidez. Nenhum código da FDA estava disponível para 4035 prescrições 
emitidas (87 itens diferentes), a maioria dos quais eram de antiácidos e preparações 

para indigestão. O estudo fornece algumas evidências de que prescritores de cuidados 
primários estão prescrevendo drogas potencialmente prejudiciais adequadamente e 

com cautela durante a gravidez.  

Marín (2010), 
Argentina28 

Transversal 1338 mulheres que deram à luz 
no ano de 2008 na cidade de 

Buenos Aires 

90,6% das mulheres consumiram pelo menos um fármaco durante o período de 
gestação, enquanto 81,9% utilizaram medicamentos além de ácido fólico e ferro, 

geralmente indicados como profilaxia. A média de utilização de drogas utilizada foi de 2 
por paciente. Ferro (71,8%), folato (40,3%) antimicrobianos (40,9%); analgésicos 
(38,5%), antieméticos (30,8%) e vitaminas (19,7%) foram os medicamentos mais 

utilizados. A análise de regressão logística mostrou um uso de medicamentos maior 
em mulheres mais velhas, com um alto nível educacional e socioeconômico. A taxa de 

automedicação foi 32,3%. O uso de medicamentos considerados de alto risco pela 
FDA foi de 21,5%. A incidência de defeitos congênitos na amostra foi de 0,6% e não 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre o grupo que fez uso 
de medicamentos em relação às mulheres que não consumiram. 
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Zhu (2010), China30 Transversal 4290 mulheres chinesas no 1º 
trimestre de gestação 

pertencentes ao estudo de coorte 
ABCD (Anhui Birth Defects and 

Child Development Cohort Study) 

75,9% das mulheres consumiram no mínimo um fármaco durante o primeiro trimestre. 
Os mais frequentemente usados foram ácido fólico (65,2%), vitaminas (14,6%), cálcio 

(12,0%), minerais (11,1%), ervas tradicionais chinesas (10,1%) e anti-infecciosos 
(6,5%). Entre as mulheres que utilizaram ervas tradicionais chinesas, gripe/resfriado e 

ameaça de aborto foram as principais indicações relatadas. Análise de regressão 
logística do uso de drogas (excluindo drogas nutricionais e hematológicas) mostrou 
que tanto o uso da medicina tradicional chinesa quanto da medicina ocidental estão 

associados com o uso de medicamentos para doenças ocasionais e contra ameaça de 
aborto. Não se encontrou associação entre doenças crônicas maternas e uso da 

medicina tradicional chinesa. Os autores concluem que, exceto para os medicamentos 
utilizados para doenças crônicas, há entre as mulheres chinesas uma certa relutância à 

medicina ocidental, recorrendo assim à medicina tradicional chinesa durante a 
gravidez. 

 

 

Daw (2011)33 Revisão sistemática Artigos publicados entre 1989 e 
2010. Estudos conduzidos em 

países desenvolvidos. 

Revisão sistemática com o propósito de descrever o padrão de prescrição de 
medicamentos para pacientes ambulatoriais durante a gravidez em geral, por categoria 
terapêutica e por potencial para dano fetal. Os estudos selecionados revelaram ampla 
variação nas estimativas de uso de drogas prescritas durante a gravidez (27 a 93% de 
mulheres grávidas com pelo menos uma prescrição, excluindo vitaminas e minerais). 
Entre os estudos de delineamento similar, as estimativas de uso de medicamentos 
foram mais baixas nos países do Norte da Europa (44-47%) e maiores na França 
(93%) e Alemanha (85%). As taxas de uso de medicamentos contraindicados na 
gravidez variaram de 0,9% (Dinamarca, 1991-1996) a 4,6% (EUA, 1996-2000). 
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Mitchell (2011), EUA8 Transversal  30.000 mulheres entrevistadas 
sobre uso de medicamentos na 

gestação, pelo Slone 
Epidemiology Center Birth 

Defects Study e National Birth 
Defects Prevention Study, nos 

EUA e Canadá, entre os anos de 
1976 e 2008. A partir de 1993, 

uma amostra de mães de 
lactentes sem defeitos congênitos 

também foi incluída em cada 
centro ou registro. 

 

Nas últimas três décadas, o uso de medicamentos prescritos no primeiro trimestre 
aumentou mais de 60%, e o uso de quatro ou mais medicamentos mais do que 
triplicou. Em 2008, cerca de 50% das mulheres relataram tomar pelo menos um 

medicamento. O uso de medicamentos prescritos aumentou com a idade e 
escolaridade materna, foi maior para mulheres brancas não hispânicas e variou de 

acordo com o estado. 

Bertoldi (2012), Brasil1 Transversal 
aninhado à coorte 

4.189 mães de crianças 
pertencentes à Coorte de 

Nascimentos de Pelotas de 2004 

92,7% das mulheres relataram o uso de no mínimo um medicamento durante a 
gestação e 52,5% utilizaram pelo menos um medicamento de risco fetal desconhecido 

(aqueles em que estudos em animais revelaram efeitos adversos no feto e não há 
estudos controlados em humanos, ou estudos em humanos e animais não estão 

disponíveis). O uso destes medicamentos foi associado com cor da pele branca, maior 
escolaridade, renda alta, seis ou mais consultas pré-natais, internação hospitalar 

durante a gravidez e morbidade durante a gestação. A quantidade de medicamentos 
usados durante a gestação variou de 1 a 10 medicamentos por mulher, com uma 

média de 2,9 (DP 1,6). Considerando o trimestre da gravidez, a média de 
medicamentos utilizados foi de 1,3 (DP 0,6), 1,4 (DP 0,7) e 1,7 (DP 0,9) durante o 

primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente. Multivitaminas e a associação 
entre escopolamina e dipirona representaram mais de 50% dos medicamentos com 

risco fetal desconhecido usados em qualquer momento durante a gravidez. 
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Daw (2012), Canadá34 Coorte retrospectiva  163.082 mães de nascidos vivos 
em hospitais da Colúmbia 

Britânica, de abril de 2001 a junho 
de 2006 

Foram utilizados dados de registros hospitalares e prescrições ambulatoriais. Foram 
analisados dados de receitas médicas dos seis meses antes anteriores à gravidez até 

seis meses pós-parto. As drogas foram classificadas por categoria terapêutica e 
categorias de risco do FDA. 63,5% das mulheres receberam no mínimo uma 

prescrição. Pelo menos uma prescrição da categoria D ou X foi feita para 7,8% das 
mulheres (5,5% categoria D; 2,5% categoria X). As prescrições mais frequentes da 

categoria D foram de benzodiazepínicos e antidepressivos. As prescrições mais 
frequentes de medicamentos da categoria X foram de anticoncepcionais orais e 

estimulantes da ovulação no primeiro trimestre. 

 

Andrade (2014), 
Brasil48 

Transversal 887 primigestas da cidade de Rio 
Branco, Acre 

As informações tiveram como base uma entrevista e o cartão de pré-natal. Os 
medicamentos foram classificados de acordo com o Sistema Anatômico Terapêutico 

Químico (ATC), da Organização Mundial da Saúde, e com a categoria de risco do FDA. 
A média de idade das mulheres foi de 21 anos e a média do uso de medicamentos foi 

de 2,42. Os medicamentos mais consumidos foram os antianêmicos (47,5%), 
suplementos e vitaminas (18,7%), analgésicos (13,8%) e antibióticos (10,5%). Na 

categorização de risco, 69,3% pertenciam à categoria A; 22,3% à B; 7,6% à C e 0,8% à 
D. A chance de ter sido exposta à utilização de medicamentos de risco foi maior nas 
primigestas que foram atendidas na unidade B (maternidade de atendimento misto - 
particular, convênio e SUS) (RC = 2,10; IC95%: 1,26-3,50), na faixa etária de 19 a 24 

anos (RC = 2,79; IC95%: 1,58-4,93) e com prescrição médica (RC = 1,86; IC95%: 
1,18-2,95). Os medicamentos essenciais (antianêmicos, suplementos e vitaminas com 

uso preconizado pelo Ministério da Saúde na atenção pré-natal) foram menos 
utilizados entre as mulheres com maior renda familiar (RC = 0,63; IC95%: 0,42-0,96), e 

que realizaram o pré-natal na rede privada (RC = 0,53; IC95%: 0,38-0,74). 
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Roberson (2014), 
EUA40 

Transversal 4734 mães de nascidos vivos no 
estado do Hawai’i 

Os dados da pesquisa do Sistema de Monitoramento de Avaliação de Riscos na 
Gravidez no Hawai’i (PRAMS) de 4.735 entrevistadas foram utilizados para estimar a 

prevalência estadual de uso de medicamentos prescritos, excluindo vitaminas, durante 
e no mês anterior à gravidez. Os dados foram ponderados para serem representativos 
de todas as gravidezes, resultando em nascidos vivos no Hawai'i de 2009-2011. 14,2% 
das mulheres (IC 95%: 13,0 - 15,5) relataram uso de medicamentos prescritos antes da 
gravidez e 17,6% (IC 95%: 16,2 - 19,0) relataram uso de drogas sob receita durante a 
gravidez. Os analgésicos (2,82%; IC 95%: 2,28 a 3,47), medicamentos psiquiátricos 
(2,34%; IC 95%: 1,85-2,95) e anti-infecciosos (1,91%; IC 95%: 1,46-2,48) foram os 

tipos mais comuns de medicamentos utilizados antes da gravidez. Os tipos de 
medicação prescrita mais comumente relatados, tomados durante a gravidez, foram 

anti-infecciosos (4,00%; IC 95%: 3,34 - 4,79), analgésicos (3,18%; IC 95%: 2,56-3,94) 
e medicamentos gastrointestinais (3,08%; IC 95%: 2,47 - 3,83).  

Palmsten (2015), 
EUA29 

Coorte  1.106.757 mulheres que tiveram 
filhos nascidos vivos, inscritas no 

Medicaid, durante os anos de 
2000 a 2007 

O objetivo do estudo foi caracterizar os 20 medicamentos mais prescritos e os 10 
medicamentos mais comuns das categorias D ou X da antiga classificação do FDA 
dispensados para mulheres grávidas inscritas no programa Medicaid dos Estados 
Unidos. Durante a gravidez, 82,5% da coorte tiveram um ou mais medicamentos 

dispensados. Os medicamentos mais frequentemente dispensados durante a gravidez 
foram nitrofurantoína (21,6%), metronidazol (19,4%), amoxicilina (18,0%), azitromicina 

(16,9%) e prometazina (13,5%). Excluindo tratamentos de fertilidade, 42,0% das 
mulheres tinham pelo menos uma dispensação de medicamento D ou X durante a 

gravidez. Codeína (11,9%) e hidrocodona (10,2%) foram os medicamentos da 
categoria D mais comuns. A dispensação dos medicamentos comumente usados 

variou de acordo com a idade materna e raça/etnia. As proporções de dispensação 
para mulheres mais jovens foram mais altas para medicamentos como nitrofurantoína, 

metronidazol e azitromicina. As proporções de dispensação da maioria dos 
medicamentos foram mais altas para mulheres brancas, com algumas exceções, como 

para o metronidazol. 
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Autor (ano)/ País  Delineamento População em estudo Resultados/Conclusão 

Smolina (2015), 
Canadá41 

Transversal Estudo de base populacional, 
com todas as mulheres que 

deram à luz na Colúmbia 
Britânica, Canadá, entre 2002 e 

2011 (225.973 mulheres e 
322.219 gestações) 

Aproximadamente dois terços das mulheres tiveram um ou mais medicamentos 
prescritos durante a gravidez, aumentando de 60% em 2002 para 66% em 2011. A 

proporção de mulheres grávidas que usaram medicamentos em todos os três 
trimestres de gravidez aumentou de 20% em 2002 para 27% em 2011. O uso de quatro 
ou mais diferentes tipos de medicamentos prescritos durante pelo menos um trimestre 

aumentou de 8,4% em 2002 para 11,7% em 2011. Maior IMC, tabagismo durante a 
gravidez, idade inferior a 25 anos, gestação múltipla e ser diagnosticada com uma 

condição crônica aumentaram significativamente as chances de uso de drogas 
prescritas durante a gravidez. 

Nishigori (2017), 
Japão43 

Coorte 97.464 gestantes japonesas 
participantes do Japan 

Environment and Children’s Study 
(JECS) 

Foram analisados dados do estudo JECS envolvendo casos em que medicamentos 
foram utilizados por 12 meses antes do diagnóstico de gravidez, entre o momento do 

diagnóstico de gravidez até a 12ª semana e após a 12ª semana de gravidez. As 
porcentagens de mulheres grávidas que consumiram um ou mais fármacos e 

suplementos antes do diagnóstico de gravidez, entre o momento do diagnóstico de 
gravidez até a 12ª semana e, após a semana 12 de gravidez, foram de 78,4%, 57,1% e 

68,8%, respectivamente. Excluindo suplementos de ferro, ácido fólico e outras 
vitaminas e minerais, as percentagens de uso de medicamentos foram de 75,3%, 

36,0% e 51,7% em cada ponto de tempo respectivo. As seguintes drogas e 
suplementos foram frequentemente usadas nos 12 meses antes do diagnóstico de 

gravidez: antipiréticos, analgésicos e/ou medicamentos para tratamento de resfriado 
comum comercialmente disponíveis (34,7%), antipiréticos, analgésicos e/ou 

medicamentos para tratar resfriados comuns, que foram prescritos em hospitais 
(29,8%), medicamentos antimicrobianos (14,0%) e medicamentos antialérgicos 

(12,5%). As seguintes drogas e suplementos foram frequentemente usados a partir do 
diagnóstico de gravidez até a 12ª semana e após a 12ª semana da gravidez: ácido 

fólico (28,9% e 26,2%), antipiréticos, analgésicos e/ou medicamentos para tratamento 
de resfriado comum, que foram prescritos em hospitais (7,8% e 13,3%), ervas 

medicinais chinesas (6,0% e 9,4%) e relaxantes uterinos (5,1% e 15,2%). 
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ANEXO II – Descrição dos estudos identificados sobre uso de medicamentos e amamentação.  
Autor (ano) / Local Delineamento População em estudo Objetivos do estudo Resultados/Conclusão 

Matheson (1990), 
Noruega96 

Transversal 885 mães com filhos de 3 
a 5 meses na cidade de 
Oslo, no ano de 1985 

Descrever o uso de 
medicamento entre as mães 
que estavam amamentando 
e entre as que pararam de 

amamentar. 

69% (66-72%) das mulheres tinham consumido pelo 
menos um medicamento durante o período de quatro 
meses. Durante as duas semanas de recordatório, a 

porcentagem das que usaram medicamentos pelo menos 
uma vez (28%) era significativamente maior entre mães 

que haviam desmamado (35% [29-41%]) do que naquelas 
que ainda estavam amamentando (25% [22-28%]). Havia 
pequenas diferenças entre as mães que amamentaram 
por um período mais curto (n = 240) ou mais de quatro 

meses (n = 645) exceto para contraceptivos (25 vs. 9%), 
antiácidos (0,8 versus 2,2%) e neurolépticos (2,5 contra 

0,2%). Vitaminas e preparações de ferro foram 
consumidas mais frequentemente por aquelas que ainda 
amamentavam. O número médio de medicamentos por 

mãe foi de 1,5 (intervalo 0-9), e aumentou com o nível de 
educação, mas não diferiu entre os grupos conforme 

amamentação. Metade dos medicamentos foi utilizada 
mediante aconselhamento de um profissional. 

Ito (1993), Canadá59 Coorte 203 lactantes que 
receberam prescrição de 

antibióticos (em 
monoterapia) e 

consultaram o Motherisk 
Teratogen Information 

Centre, entre janeiro de 
1990 e julho de 1991 

Analisar a duração da 
amamentação em relação ao 

uso de antibióticos. 

Das 203 lactantes que consultaram o Programa Motherisk 
para obter informações sobre a segurança dos 

antimicrobianos durante a amamentação, 125 (62%) 
foram seguidas em 32 semanas (mediana 11). 17 

mulheres (15%) não iniciaram a terapia antimicrobiana. 
Das 106 mulheres restantes, 7 (7%) pararam de 

amamentar durante a terapia. Apesar de receberem 
conselhos tranquilizadores, 1 em cada 5 mulheres não 

iniciou a terapia ou não continuou a amamentar. 

 



81 
 

Autor (ano) / Local Delineamento População em estudo Objetivos do estudo Resultados/Conclusão 

Ito (1995), Canadá58 Coorte 34 mulheres grávidas em 
uso de antiepilépticos, 34 

mulheres grávidas 
“controles” pareadas por 

idade  

Analisar a duração da 
amamentação em mulheres 
usuárias de antiepilépticos 

50% das mulheres que usavam antiepilépticos 
escolheram o aleitamento materno como o método inicial 
de alimentação do bebê, significativamente menos que os 

controles (85%, p=0.004). A decisão do método inicial 
esteve fortemente associada a conselho de médicos ou 

outras fontes. As 17 mulheres do grupo recebendo 
antiepilépticos que escolheram amamentar inicialmente 
suspenderam o aleitamento mais cedo do que o grupo 
controle (4,7 +- 2,6 vs 9,3 +- 5,7 meses pós-parto, p < 

0,005). Devido a importantes fatores demográficos (status 
socioeconômico, idade materna, estado civil e nível 

educacional) para a escolha da amamentação terem sido 
semelhantes entre os dois grupos, a diferença pode ser 
atribuída à terapia medicamentosa materna ou à doença 

em si. "Medicação materna" e "doença materna" foram os 
dois fatores mais citados para a escolha da fórmula 
infantil entre as mulheres que estavam em uso de 

anticonvulsivantes. Os autores concluem que as mães 
que recebem antiepilépticos tendem a optar pela fórmula 

alimentar. Mesmo quando escolheram amamentar 
inicialmente, a duração do aleitamento foi mais curta que 

a usual. 
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Autor (ano) / Local Delineamento População em estudo Objetivos do estudo Resultados/Conclusão 

Ito (1999), Canadá60 Coorte 88 lactantes que 
consultaram o Motherisk 
Teratogen Information 
Centre para verificar a 

compatibilidade dos seus 
medicamentos com a 

amamentação e 
receberam conselhos 

tranquilizadores 

Analisar a duração da 
amamentação em relação ao 

uso de medicamentos.  

As mães foram acompanhadas por entrevista até a 
cessação da amamentação ou até que o bebê 
completasse 7 meses. 69 mulheres usaram os 

medicamentos (Grupo 1) e 19 mulheres não iniciaram o 
medicamento de interesse (Grupo 2). 22 mulheres (32%) 

do Grupo 1 pararam de amamentar antes da criança 
completar 6 meses, enquanto apenas 1 mulher (5%) do 

Grupo 2 parou antes dos 6 meses (p <0,04). As mulheres 
que fizeram o tratamento iniciaram fórmula infantil 

significativamente mais cedo do que as que não fizeram 
(p=0.02). 

 

Olesen (1999), 
Dinamarca42 

Transversal 15756 mulheres 
primíparas que deram à 
luz entre 1991 e 1996. 
Estudo de banco de 

dados de prescrições 
ligado ao Registro 

Médico Dinamarquês de 
Nascimentos. 

Descrever o uso de 
medicamentos entre 

lactantes conforme o sistema 
de classificação de risco 

sueco e grupos 
farmacológicos 

As prescrições foram analisadas segundo a classificação 
sueca de risco de uso de drogas na gravidez e na 

lactação. Medicamentos seguros (grupo I e II), 
medicamentos com possíveis efeitos neonatais danosos 

(grupo III) e medicamentos não classificados 
representaram 43,5%, 4,8% e 35,8% das prescrições no 

período pós-parto, respectivamente. Os principais 
fármacos nos grupos I e II foram penicilina, bromocriptina, 
nistatina e anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), que 

representaram 18,6%, 4,2%, 2,6% e 2,3%, 
respectivamente das prescrições nestes grupos. Os 
fármacos utilizados do grupo III foram principalmente 
drogas ocitócicas (62,5%) e anti-histamínicos (9,3%). 
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Autor (ano) / Local Delineamento População em estudo Objetivos do estudo Resultados/Conclusão 

Olesen (1999), 
Dinamarca50 

Transversal 16001 mulheres 
primíparas que deram à 

luz no município de North 
Jutland de 1991 a 1996. 

Estudo ligado ao The 
North Jutland 

Prescription Database. 

Descrever o uso de 
medicamentos entre 
gestantes e lactantes 

conforme grupos 
farmacológicos 

Foram analisadas as prescrições desde 12 semanas pré-
concepção até 12 semanas pós-parto. A proporção de 
prescrições no período pós-parto foi de 34,0%, sendo a 

maioria de penicilinas (20,1%), medicamentos 
oftalmológicos (15,5%) e corticosteroides para uso 

dermatológico (5,7%). 

Lamounier (2002), 
Brasil61 

Transversal  2173 parturientes em 4 
maternidades de Belo 

Horizonte 

Descrever o uso de 
medicamentos entre 
lactantes conforme 

segurança na amamentação 

Através de entrevistas junto às mães e da coleta de dados 
obtidos de prontuários médicos da mãe e do recém-

nascido, foi avaliada a frequência do uso de 
medicamentos no pós-parto imediato. Os medicamentos 
foram agrupados em categorias quanto à compatibilidade 
com amamentação, à incompatibilidade, ao uso criterioso 
em monitorar e observar o recém-nascido para possíveis 

efeitos indesejáveis. As classificações usadas foram: 
Associação Americana de Pediatria (1994), lista de 
recomendações para o uso de drogas essenciais da 
OMS/ONU e do Ministério da Saúde do Brasil. Foram 
prescritos medicamentos no pós-parto imediato para 

2.090 mulheres (96,2%). Dos medicamentos utilizados, 
2.054 (98,3%) foram de drogas sem contraindicação à 

amamentação; 338 (16,2%) foram de drogas sem 
informações seguras, e 3 (0,14%) de drogas 

contraindicadas na amamentação. Os autores concluem 
que a maioria das drogas prescritas foi compatível com a 

amamentação, o que parece não influenciar 
negativamente a prática do aleitamento materno. 
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Autor (ano) / Local Delineamento População em estudo Objetivos do estudo Resultados/Conclusão 

Schirm (2004), 
Holanda51 

Transversal  549 mães de crianças de 
até 6 meses que 
visitaram clínicas 

pediátricas na província 
de Friesland 

Descrever o uso de 
medicamentos entre 

lactantes conforme grupos 
farmacológicos. Analisar 

comportamentos das 
mulheres que amamentam 

em relação ao uso de 
medicamentos 

Ao todo, 82,1% dos participantes amamentaram seu bebê 
a qualquer momento pelo menos durante os primeiros 

seis meses após o nascimento. Mais da metade (65,9%) 
de todas as mulheres que estavam amamentando usaram 

medicamentos; no entanto, elas usaram medicamentos 
menos frequentemente do que as mulheres que não 

estavam amamentando (79,6%). O padrão de utilização 
de drogas diferiu: contraceptivos orais, preparações de 

ferro, drogas para úlcera péptica, e várias drogas 
psicotrópicas foram mais frequentemente utilizadas por 
mulheres que não estavam amamentando, enquanto 
vitaminas foram utilizadas mais frequentemente por 

mulheres que estavam amamentando. Quase 10% das 
297 mulheres (Amamentação sim, Medicamento sim) 

interrompeu a amamentação ou o uso de medicamentos. 
17% das 154 mulheres (Amamentação sim, Medicamento 

não) indicaram que teriam usado remédios se não 
estivessem amamentando. Cerca de 12% das 78 
mulheres (Amamentação não, Medicamento sim) 

relataram o uso de medicamento como motivo para não 
amamentar. Os autores concluem que os medicamentos 

desempenham um papel importante na decisão das 
mulheres para iniciar ou continuar a amamentar: mulheres 
frequentemente hesitam em usar medicamentos durante a 

amamentação, param o uso de drogas ou a 
amamentação para evitar a combinação dos dois, utilizam 
algum meio para minimizar a exposição da criança, não 
utilizam qualquer droga por causa da amamentação, ou 

não amamentam devido à utilização de drogas. 
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Autor (ano) / Local Delineamento População em estudo Objetivos do estudo Resultados/Conclusão 

Stultz (2007), EUA52 Coorte  45 mulheres que deram à 
luz na cidade de 

Hershey, Pensilvânia 

Descrever o uso de 
medicamentos entre 

lactantes conforme grupos 
farmacológicos e segurança 

na amamentação 

As participantes foram convidadas a registrar os 
medicamentos que usaram durante a gravidez e 

posteriormente foram contatadas todos os meses durante 
a lactação para determinar quais medicamentos haviam 
consumido. As participantes deste estudo tomaram mais 

medicamentos prescritos e não prescritos durante a 
amamentação do que durante a gravidez. Mais de um 

terço das mulheres consumiram medicamentos avaliados 
como possivelmente ou provavelmente inseguros, ou com 

segurança desconhecida. 

Chaves (2009), 
Brasil62 

Coorte  246 mulheres assistidas 
em uma maternidade de 

Itaúna (MG) 

Investigar a prática da 
automedicação em nutrizes, 

principais fármacos utilizados 
e influência sobre a duração 

do aleitamento materno. 

O acompanhamento às mães e recém-nascidos foi 
realizado mensalmente nos primeiros 12 meses após o 
parto ou até a interrupção da amamentação. O efeito da 
prática da automedicação sobre o tempo de aleitamento 
materno foi avaliado por análise multivariada, a partir do 

modelo de regressão de Cox, com covariáveis 
dependentes do tempo. A automedicação foi praticada por 

52,4% das nutrizes. As classes farmacológicas mais 
utilizadas foram os analgésicos/antipiréticos (54,4%), anti-

inflamatórios não-esteroides (15%), espasmolíticos 
(6,2%), laxantes (3,5%), benzodiazepínicos (3%), 

descongestionantes nasais (1,4%) e antibióticos (0,9%). 
Os fármacos mais utilizados foram dipirona (31,5%) e 

paracetamol (17,9%). A prática de automedicação 
associou-se à maior probabilidade de uso de 

medicamentos com risco de efeitos adversos sobre o 
lactente ou sobre a lactação (p = 0,000), porém não foi 

associada ao desmame (p = 0,135). 
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Autor (ano) / Local Delineamento População em estudo Objetivos do estudo Resultados/Conclusão 

Chaves (2011), 
Brasil24 

Coorte  246 mulheres que deram 
à luz na cidade de Itaúna, 

MG 

Analisar a duração da 
amamentação em relação ao 
uso de medicamentos e sua 
classificação de segurança 

O efeito dos medicamentos sobre a duração da 
amamentação foi analisado através do modelo de 

regressão de Cox, com covariáveis tempo-dependentes. 
As drogas foram classificadas quanto à segurança na 

amamentação de acordo com os critérios da Academia 
Americana de Pediatria (2001) e Hale (2004). 98% das 

mães que estavam amamentando usaram medicamentos 
após a alta hospitalar. A duração do aleitamento foi maior 
entre as mães que não usaram medicamentos ou usaram 
medicamentos considerados seguros durante a lactação 
(p < 0,005). A interrupção do aleitamento foi justificada 

pelo consumo de medicamentos por 4,5% das mulheres.  

 

Priya (2013), Índia56 Prospectivo  90 mulheres lactantes, 
durante a internação pós-

parto em um hospital 
universitário 

Descrever o uso de 
medicamentos entre 
lactantes conforme 

segurança na amamentação 

Os medicamentos prescritos para as lactantes foram 
classificados com base nas publicações da OMS e 

UNICEF. A maioria dos medicamentos prescritos foi 
segura e compatível com a amamentação, tais como 

suplementos nutricionais, seguidos de antibióticos. Foi 
observado o efeito de drogas suspeitas de causar reações 
nos lactentes (conforme a classificação da OMS). Foram 
observados casos de diarreia nos lactentes devido ao uso 

de ceftriaxona e amicacina pelas mães, constipação 
devido ao uso de amoxicilina e manchas de sangue nas 
fezes de bebês cujas mães haviam usado diclofenaco. 

64,44% dos neonatos não tiveram efeitos devido ao uso 
de drogas pela mãe. 
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Autor (ano) / Local Delineamento População em estudo Objetivos do estudo Resultados/Conclusão 

Saha (2015)16 Revisão  Revisar sistematicamente a 
extensão do uso de 

medicamentos em mulheres 
no pós-parto e o impacto do 

uso de medicamentos 
maternos (excluindo os 

anticoncepcionais e 
galactogogos) sobre 

desfechos na amamentação 
(iniciação e/ou duração) 

Foram incluídos estudos observacionais com informações 
sobre o uso de qualquer tipo de medicamento para 

doenças crônicas ou agudas por mulheres no período 
pós-parto, com ou sem informações sobre amamentação. 

A maioria dos estudos relevantes sugeriu que mais de 
50% das mulheres pós-parto (amamentando ou não) 

consomem pelo menos um medicamento. A proporção de 
uso de medicamentos por mulheres no pós-parto variou 

amplamente, de 34 a 100%. Quanto ao impacto do uso de 
medicamentos por mulheres na amamentação, alguns 
estudos sugeriram que o uso de certos medicamentos 

(por exemplo, antiepilépticos, propiltiouracil, antibióticos) 
durante a lactação pode reduzir a iniciação e/ou duração 

da amamentação. Esses estudos são limitados pelo 
pequeno tamanho da amostra e, com uma exceção, todos 
foram conduzidos no Canadá há mais de uma década. Os 

autores concluem que estudos em larga escala são 
necessários para estabelecer a relação entre o uso de 
medicamentos e amamentação, considerando o tipo de 
doença, o período de uso e a duração total do uso de 

medicamentos. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Autor (ano) / Local Delineamento População em estudo Objetivos do estudo Resultados/Conclusão 

Smedberg (2016), 
Noruega54 

Transversal  212 mulheres grávidas 
ou lactantes, pacientes 
de duas maternidades 

norueguesas 

Determinar a extensão e o 
tipo de problemas 
relacionados com 

medicamentos entre 
mulheres grávidas e 

lactantes. 

91% das mulheres estavam usando ou planejavam usar 
pelo menos um medicamento prescrito, de venda livre, 

vitamina, mineral ou remédio fitoterápico durante a 
amamentação. 42% das mulheres experimentaram no 
mínimo um problema relacionado com medicamentos 
durante a gestação ou lactação (105 eventos no total). 
“Necessidade de medicamento adicional” (46,7%) foi o 

mais frequente. O grupo de drogas mais frequentemente 
envolvido nesses eventos foram drogas que atuam no 
sistema respiratório, e a intervenção mais comum foi 
aumentar a conscientização/ fornecer confiança/ dar 

informações à paciente durante a revisão de tratamento. 
Os autores concluem que muitas mulheres têm 

questionamentos sobre o uso de medicamentos na 
gestação e na lactação. A colaboração multidisciplinar 

incluindo médicos, parteiras e farmacêuticos nos cuidados 
pré-natais e na maternidade poderia prevenir problemas 

relacionados a medicamentos e, assim, promover 
segurança para pacientes grávidas e lactantes. 

Sukumaran (2016), 
Índia55 

Transversal 
retrospectivo  

313 mulheres que 
tiveram parto normal em 
um hospital secundário  

Avaliar o padrão de 
prescrição de medicamentos 
para mulheres que tiveram 

parto normal. 

O estudo incluiu três meses de registros médicos das 
pacientes. Um total de 2222 medicamentos, 

compreendendo 51 tipos diferentes de drogas, foi 
prescrito para 313 mães que tiveram parto normal. A 

maioria dessas drogas é considerada segura na lactação. 
Dez tipos de drogas deveriam ter sido evitados, mas 

possivelmente não causaram danos por causa de seu uso 
limitado de curto prazo apenas durante o período 

intranatal.  
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Al-Sawalha (2016), 
Jordânia53 

Transversal 903 lactantes atendidas 
em hospitais ou centros 
de cuidados materno-
infantis no norte, sul e 
centro da Jordânia, no 

ano de 2015 

Descrever o uso de 
medicamentos entre 

lactantes 

17% das mulheres utilizaram medicamentos de venda 
livre e 33% consumiram medicamentos prescritos. Destas, 

7% (n = 64) usaram tanto medicamentos de venda livre 
quanto prescritos. Analgésicos, seguidos por antibióticos, 

foram os medicamentos mais comumente usados. A 
maioria das mulheres consultou com seu médico ou 

farmacêutico antes de iniciar ou de alterar a medicação. 
As informações sobre o produto (bula) foram o recurso 
mais comumente usado pelas mulheres para tirarem 

dúvidas sobre a segurança dos medicamentos durante a 
amamentação. 

Spiesser-Robelet 
(2017)57 

Revisão  Análise de escopo para 
mapear e analisar os dados 
disponíveis na literatura em 

relação ao conhecimento das 
mães, atitudes e 

comportamentos sobre 
amamentação e uso de 

medicamentos. 

Dezoito estudos preencheram os critérios de seleção. 
Eles descreveram comportamentos de segurança como 

não iniciação, redução de duração, cessação da 
amamentação e recusa do consumo de medicamentos 
para poder amamentar. A maioria mostrou um conflito 

entre o consumo de medicamentos e o aleitamento 
materno. Os autores concluem que os resultados desta 

revisão confirmam a necessidade de estudos qualitativos 
para explorar o conhecimento, representações e atitudes 

das mulheres que amamentam diante da tomada de 
medicamentos, para que seja possível entender sua 
conexão com comportamentos observados e sejam 

adotadas ações educativas apropriadas. 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIOS 
ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL 

 
BLOCO USO DE MEDICAMENTOS 

Idade gestacional: 
1º trimestre (1 a 3 meses): até 13ª semana 1 

2º trimestre (4 a 6 meses): da 14ª a 27ª semana 2 
3º trimestre (7 a 9 meses): da 28ª semana em diante 3 

 
Agora vamos falar sobre os remédios que a Sra usou desde o início da gestação, sem contar vitaminas e 

ferro, mesmo que tenha sido uma única vez, e até mesmo aqueles usados antes de engravidar, mas que 

continuou usando agora.  

Não se esqueça da pílula, daqueles remédios usados para enjoo, azia, dor, tratamento de infecção urinária, 

infecção por baixo, pressão alta ou diabetes. 

62. A Sra. usou ou está usando algum remédio desde o início da gravidez 
até agora? 

SE NÃO OU IGN  64 

Não 0 
Sim 1 
IGN 9 

63. Quais os nomes dos remédios que a Sra. usou ou está usando desde o início dessa gravidez? 
Se usou, mas não sabe o nome, perguntar: “Lembra para o que foi usado o remédio?” 
Anotar: “Remédio para XXX” 
 

63r1a.  Remédio 1: ________________________________  
 
63r2a.  Remédio 2: ________________________________   
 
63r3a.  Remédio 3: ________________________________   

 
63r4a.  Remédio 4: ________________________________   
 
63r5a.  Remédio 5: ________________________________   
 
63r6a.  Remédio 6: ________________________________   
 
63r7a.  Remédio 7: ________________________________   
 
63r8a.  Remédio 8: ________________________________   
 
63r9a.  Remédio 9: ________________________________   
 
63r10a. Remédio 10: _______________________________  

 
63a. Número total de remédios usados = __ __  

 
(SOLICITAR QUE APRESENTE CAIXA, EMBALAGEM OU RECEITA DOS REMÉDIOS CITADOS) 
 

 

 63r1a. Agora vamos falar sobre o<nome Remédio 1>_______________________________ 
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63r1ab. Apresentação de caixa, embalagem ou receita? 
Essa questão não deve ser lida para a gestante. 

Não 0 
Sim 1 

63r1b. Quem lhe indicou? Médico que acompanha a 
gestação 1 

Outro médico ou dentista 2 
Outra pessoa ou a própria 3 

IGN 9 
63r1c. A Sra. usou este remédio no primeiro trimestre, ou seja, até a 13ª 
semana de gestação? 
 

SE NÃO OU IGN  63r1e 
Se a gestante estiver no primeiro trimestre, não perguntar e marcar sim. 

Não 0 
Sim 1 
IGN 9  

63r1d. Durante quantos dias, em todo o 1º trimestre, a Sra. usou este 
remédio? Não precisam ser dias seguidos. 
 
 

Até 7 dias no trimestre 1 
8 a 14 dias no trimestre 2 

15 a 30 dias no trimestre 3 
31 a 60 dias no trimestre 4 
+ de 60 dias no trimestre 5 

IGN 9 
63r1e. A Sra. usou este remédio no 2º trimestre, ou seja, entre a 14ª e a 
27ª semana de gestação? 

  
SE NÃO, NSA OU IGN  63r2a 

Não 0 
Sim 1 

NSA 8  
IGN 9  

63r1f. Durante quantos dias, em todo o 2º trimestre, a Sra. usou este 
remédio? Não precisam ser dias seguidos. 

Até 7 dias no trimestre 1 
8 a 14 dias no trimestre 2 

15 a 30 dias no trimestre 3 
31 a 60 dias no trimestre 4 
+ de 60 dias no trimestre 5 

IGN 9  
63r1g. A Sra. usou este remédio no 3º trimestre, ou seja, da 28ª semana 
de gestação  em diante? 

  
SE NÃO, NSA OU IGN  63r2a 

Não 0 
Sim 1 

NSA 8  
IGN 9 

63r1h. Durante quantos dias, em todo o 3º trimestre, a Sra. usou este 
remédio? Não precisam ser dias seguidos.. 
 

Até 7 dias no trimestre 1 
8 a 14 dias no trimestre 2 

15 a 30 dias no trimestre 3 
31 a 60 dias no trimestre 4 
+ de 60 dias no trimestre 5 

IGN 9 
 

Agora vou lhe perguntar sobre a utilização de cálcio, ácido fólico, sais de ferro e vitaminas.  
64. A Sra. usou ou está usando alguma vitamina, cálcio, ácido fólico ou 
sais de ferro desde que ficou grávida? 

SE NÃO OU IGN 66 

Não 0 
Sim 1 
IGN 9 
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65. Quais os nomes das vitaminas, cálcio, ácido fólico ou sais de ferro que a senhora usou ou está 
usando desde que ficou grávida? 

Se for uma fórmula manipulada, anotar: “Farmácia XXX Registro XXX”. 

 
65v1a. Vitamina 1: ________________________________  
 
65v2a. Vitamina 2: ________________________________   
 
65v3a. Vitamina 3: ________________________________   
 
65v4a. Vitamina 4: ________________________________   

 
65v5a. Vitamina 5: ________________________________   
 
65a. Número total de vitaminas usadas = __ __ 
 

(SOLICITAR QUE APRESENTE CAIXA, EMBALAGEM OU RECEITA DAS VITAMINAS CITADAS) 

 

65v1a. Agora vamos falar sobre a(o)<nome Vitamina 1>___________________________________  
65v1ab. Apresentação de caixa, embalagem ou receita? Não 0 

Sim 1 
65v1b. Qual o motivo do uso?  

LER OPÇÕES 1 A 3 
Rotina ou prevenção 1 

Anemia 2 
Falta ou deficiência de vitaminas 3 

Outro motivo 4 
IGN 9   

65v1c. Quem lhe indicou? Médico ou enfermeiro que 
acompanha a gestação 1 

Outro médico ou enfermeiro 2 
Outra pessoa ou a própria 3 

IGN 9  
65v1d. Este remédio é em forma de comprimido, gotas ou líquido? Drágea/comprimido/cápsula 1 

Gotas 2 
Líquido/ml 3 

IGN 9  
65v1e. Qual o nº de <comprimido OU gotas OU ml> usadas por 
vez? 
 
1 colher chá = 5 ml 
1 colher sobremesa = 10 ml 
1 colher sopa = 15 ml 
 

 
__ __ 

IGN 99 

65v1f.Quantas vezes ao dia? __ 
IGN 99 

65v1g. Quantos dias por semana foi ou é usado?  
__ 

IGN 9 
Em que trimestre(s) da gravidez a Sra. usou ou está usando este 
remédio? 

Não =0 Sim=1 IGN=9  

65v1h. 1º trimestre (até 13ª semana) 0 1 9 
65v1i. 2º trimestre (entre a 14ª a 27ª semana) 0 1 9 
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65v1j 3º trimestre (28ª semana em diante)  0 1 9 
66. A Sra. já usou ou está usando um dos seguintes remédios desde 
que ficou grávida: progesterona, evocanil, duphaston ou utrogestan? 

 
SE NÃO OU IGN 70 

 
Não 0 
Sim 1 
IGN 9  

67. Qual o motivo do uso? 
 
 67a. SE OUTRO  Qual o motivo do uso?____________________ 

Prevenir aborto 1 
Já tive um filho prematuro 2 

Tive ameaça de parto prematuro 3 
Outro 4 

IGN 9  
Em que trimestre(s) da gravidez a Sra. usou ou está usando este remédio? Não =0 Sim=1 IGN=9 

68.1º trimestre  0 1 9 
69. 2º trimestre  0 1 9 
69a. 3º trimestre  0 1 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ACOMPANHAMENTO PERINATAL 

 
BLOCO USO DE MEDICAMENTOS 

Idade gestacional: 
1º trimestre (1 a 3 meses): até 13ª semana 1 

2º trimestre (4 a 6 meses): da 14ª a 27ª semana 2 
3º trimestre (7 a 9 meses): da 28ª semana em diante 3 

Agora vamos falar sobre os remédios que a Sra. usou desde o início da gestação, sem contar vitaminas e 
ferro, mesmo que tenha sido uma única vez, e até mesmo aqueles usados antes de engravidar, mas que 
continuou usando. Não se esqueça da pílula, daqueles remédios usados para enjoo, azia, dor, tratamento de 
infecção urinária, infecção por baixo, pressão alta ou diabetes. 

134. A Sra. usou algum remédio durante a gestação? 
SE NÃO OU IGN 136 

não 0 
sim 1 

IGN 9 
135. Quais os nomes dos remédios que a Sra. usou durante a gestação? 

Se usou, mas não sabe o nome, perguntar: “Lembra para o que foi usado o remédio?” Anotar: “Remédio 
para XXX” 
 
135r1a.  Remédio 1: ________________________________  
135r2a.  Remédio 2: ________________________________   
135r3a.  Remédio 3: ________________________________   
135r4a.  Remédio 4: ________________________________   
135r5a.  Remédio 5: ________________________________   
135r6a.  Remédio 6: ________________________________   
135r7a.  Remédio 7: ________________________________   
135r8a.  Remédio 8: ________________________________   
135r9a.  Remédio 9: ________________________________   
135r10a. Remédio 10: _______________________________  
 
135a. Número total de remédios usados = __ __  

 

 135r1a. Agora vamos falar sobre o<nome Remédio 1> 
 

 

135r1b. Quem lhe indicou? Médico que acompanhou a 
gestação 1 

Outro médico ou dentista 2 
Outra pessoa ou a própria 3 

IGN 9 
135r1c. A Sra. usou este remédio no primeiro trimestre, ou seja, até a 13ª 
semana de gestação? 
 

SE NÃO OU IGN  135r1e 

Não 0 
Sim 1 
IGN 9 

135r1d. Durante quantos dias, em todo o 1º trimestre, a Sra. usou este 
remédio? Não precisam ser dias seguidos. 
 
 

Até 7 dias no trimestre 1 
8 a 14 dias no trimestre 2 

15 a 30 dias no trimestre 3 
31 a 60 dias no trimestre 4 
+ de 60 dias no trimestre 5 

IGN 9 
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135r1e. A Sra. usou este remédio no 2º trimestre, ou seja, entre a 14ª e a 
27ª semana de gestação? 

  
SE NÃO, NSA OU IGN 135r1g 

Não 0 
Sim 1 
IGN 9 

135r1f. Durante quantos dias, em todo o 2º trimestre, a Sra. usou este 
remédio? Não precisam ser dias seguidos. 
 

Até 7 dias no trimestre 1 
8 a 14 dias no trimestre 2 

15 a 30 dias no trimestre 3 
31 a 60 dias no trimestre 4 
+ de 60 dias no trimestre 5 

IGN 9 
135r1g. A Sra. usou este remédio no 3º trimestre, ou seja, da 28ª semana 
de gestação  em diante? 

  
SE NÃO, OU IGN 135r2a 

Não 0 
Sim 1 
IGN 9 

135r1h. Durante quantos dias, em todo o 3º trimestre, a Sra. usou este 
remédio? Não precisam ser dias seguidos. 
 

Até 7 dias no trimestre 1 
8 a 14 dias no trimestre 2 

15 a 30 dias no trimestre 3 
31 a 60 dias no trimestre 4 
+ de 60 dias no trimestre 5 

IGN 9 
 

Agora vou lhe perguntar sobre a utilização de cálcio, ácido fólico, sais de ferro e vitaminas.  
136. A Sra. usou ou está usando alguma vitamina, cálcio, ácido fólico 

ou sais de ferro desde que ficou grávida? 
SE NÃO OU IGN 138 

Não 0 
Sim 1 
IGN 9 

137. Quais os nomes das vitaminas, cálcio, ácido fólico ou sais de ferro que a senhora usou durante a 
gestação? 

 
137v1a. Vitamina 1: ________________________________  
137v2a. Vitamina 2: ________________________________   
137v3a. Vitamina 3: ________________________________   
137v4a. Vitamina 4: ________________________________   
137v5a. Vitamina 5: ________________________________   
 
137a. Número total de vitaminas usadas = __ __ 

 

137v1a. Agora vamos falar sobre a(o)<nome Vitamina 1>  
137v1b. Qual o motivo do uso?  
LER OPÇÕES 1 A 3 

Rotina ou prevenção 1 
Anemia 2 

Falta ou deficiência de vitaminas 3 
Outro motivo 4 

IGN 9  
137v1c. Quem lhe indicou? Médico ou enfermeiro que 

acompanhou a gestação 1 
Outro médico ou enfermeiro 2 

Outra pessoa ou a própria 3 
IGN 9 
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137v1d. Este remédio é em forma de comprimido, gotas ou líquido? Drágea/comprimido/cápsula 1 
Gotas 2 

Líquido/ml 3 
IGN 9 

137v1e. Qual o nº de <comprimido OU gotas OU ml> usadas por vez? 
 
1 colher chá = 5 ml 
1 colher sobremesa = 10 ml 
1 colher sopa = 15 ml 
 

 
__ __ 

IGN 99 

137v1f. Quantas vezes ao dia? __ 
IGN 99 

137v1g. Quantos dias por semana foi ou é usado?  
__ 

IGN 9 
Em que trimestre(s) da gravidez a Sra. usou este remédio? Não =0 Sim=1 IGN=9 
137v1h. 1º trimestre (até 13ª semana) 0 1 9 
137v1i. 2º trimestre (entre a 14ª a 27ª semana) 0 1 9 
137v1j 3º trimestre (28ª semana em diante ou ainda em uso)  0 1 9 
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ACOMPANHAMENTO TRÊS MESES 

Agora vamos fazer algumas perguntas sobre alimentos que a criança já tenha começado a receber, 
independente do que consumiu no último dia em que comeu normalmente.  
Quando o(a) <criança> começou a comer ou tomar REGULARMENTE: 

(regularmente = alimento oferecido pelo menos 2 vezes em dias 
diferentes na última semana) 

8 / 88=nunca tomou regularmente 
9 / 99=IGN 

35. Leite de saquinho ou de caixinha?   __ meses __ __ dias 
36. Leite em pó?  __ meses __ __ dias 
37. Chá?  __ meses __ __ dias 
38. Suco?  __ meses __ __ dias 
39. Água?  __ meses __ __ dias 
40. Papa de frutas?  __ meses __ __ dias 
41. Sopa?  __ meses __ __ dias 
42. Papa salgada?  __ meses __ __ dias 
43. Mingau?  __ meses __ __ dias 
44. Ovo?  __ meses __ __ dias 
45. Outro 1: 

________________________________________________________ 
Se não houver outro  48 

 __ meses __ __ dias 

46. Outro 2: 
________________________________________________________ 

 __ meses __ __ dias 

47. Outro 3: 
________________________________________________________ 

 __ meses __ __ dias 

 
48. O (a)<criança> chegou a mamar no peito? 

SE SIM 50 
SE IGN 63 

 não 0 
sim 1 

IGN 9 
49. Porque não chegou a mamar? 

49a. Razão 1: _____________________________________________ 
49b. Razão 2: _____________________________________________ 
 
INDEPENDENTE DA RESPOSTA 63 

 

50. Até que idade mamou no peito? 

(9 / 99 = IGN  -  7 / 77 = ainda mama) 

Se parou de mamar em alguma idade  57 

  
__  meses __  __  dias 

51. Há algum outro alimento que a Sra. tenha introduzido e parado que 
ainda não tenha falado? 

SE NÃO 53 

 não 0 
sim 1 

IGN 9 
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52. Qual? 
 
 
 
 
 
 
 
52a. Outro: _______________________________________________ 

 leite de vaca 0 
leite em pó 1 

chá 2 
suco 3 
água 4 

papa frutas 5 
sopa 6 

papa salgada 7 
mingau 8 

ovo 9 
outro 10 

 

Agora vamos falar sobre os remédios que a Sra. usou desde que o(a) <criança> nasceu, pode ser remédio 
para dor de cabeça, pressão alta, pílula, vitaminas ou qualquer outro remédio que use sempre ou só de vez 
em quando. 
169. A Sra. usou algum remédio desde o nascimento do(a) <criança> até agora? 
SE NÃO OU IGN 171  

não 0 
sim 1 

IGN 9 
170. Quais os nomes dos remédios que a Sra. usou desde o nascimento do(a) <criança> até agora? 
Se usou, mas não sabe o nome, perguntar: “Lembra para o que foi usado o remédio?” Anotar: “Remédio para 
XXX” 
170r1a.  Remédio 1: ________________________________  
170r2a.  Remédio 2: ________________________________   
170r3a.  Remédio 3: ________________________________   
170r4a.  Remédio 4: ________________________________   
170r5a.  Remédio 5: ________________________________   
170r6a.  Remédio 6: ________________________________   
170r7a.  Remédio 7: ________________________________   
170r8a.  Remédio 8: ________________________________   
170r9a.  Remédio 9: ________________________________   
170r10a. Remédio 10: _______________________________  
 
170a. Número total de remédios usados = __ __  
 
A Sra. poderia trazer as caixas e receitas de todos os remédios que usou neste período? 

 

 170r1a. Agora vamos falar sobre o<nome Remédio 1> 
 

 

170r1ab. Apresentação de caixa, embalagem ou receita?                                                                                não 0 
Essa questão não deve ser lida para a mãe.                                                                                                      sim 1 

 

170r1b. Quem lhe indicou? Médico 1 
Dentista 2 

Outra pessoa ou a 
própria 3 

IGN 9 
170r1c. Durante quantos dias a Sra. usou este remédio? Não precisam ser dias 
seguidos. 
 
 

Até 7 dias 1 
8 a 14 dias 2 

15 a 30 dias 3 
31 a 60 dias 4 
+ de 60 dias 5 

IGN 9 
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QUESTIONÁRIO EDIMBURGO 

Diga a opção (no) que melhor reflete como a Sra. tem se sentido nos últimos 7 dias: 

53. Eu tenho sido capaz de rir e achar graça das coisas. 

1 -  Como eu sempre fiz. 
2 -  Não tanto quanto antes. 
3 -  Sem dúvida, menos que antes. 
4 -  De jeito nenhum. 

54. Eu tenho pensado no futuro com alegria. 

1 -  Sim, como de costume. 
2 -  Um pouco menos que de costume. 
3 -  Muito menos que de costume. 
4 -  Praticamente não. 

55.  Eu tenho me culpado sem razão quando as coisas dão errado. 

1 -  Não, de jeito nenhum. 
2 -  Raramente. 
3 -  Sim, às vezes. 
4 -  Sim, muito frequentemente. 

56. Eu tenho ficado ansiosa ou preocupada sem uma boa razão. 

1 -  Sim, muito seguido. 
2 -  Sim, às vezes. 
3 -  De vez em quando. 
4 -  Não, de jeito nenhum. 

57. Eu tenho me sentido assustada ou em pânico sem um bom 
motivo. 

1 -  Sim, muito seguido. 
2 -  Sim, às vezes. 
3 -  Raramente. 
4 -  Não, de jeito nenhum. 

58. Eu tenho me sentido sobrecarregada pelas tarefas e 
acontecimentos do meu dia-a-dia. 

1 -  Sim. Na maioria das vezes eu não 
consigo lidar bem com eles.  
2 -  Sim. Algumas vezes não consigo lidar 
bem como antes. 
3 -  Não. Na maioria das vezes consigo 
lidar bem com eles. 
4 -  Não. Eu consigo lidar com eles tão 
bem quanto antes.  

59. Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho tido dificuldade de 
dormir. 

1 -  Sim, na maioria das vezes. 
2 -  Sim, algumas vezes. 
3 -  Raramente. 
4 -  Não, nenhuma vez. 

60. Eu tenho me sentido triste ou muito mal. 

1 -  Sim, na maioria das vezes. 
2 -  Sim, muitas vezes. 
3 -  Raramente. 
4 -  Não, de jeito nenhum. 

61. Eu tenho me sentido tão triste que tenho chorado. 

1 -  Sim, a maior parte do tempo. 
2 -  Sim, muitas vezes. 
3 -  Só de vez em quando. 
4 -  Não, nunca. 

62. Eu tenho pensado em fazer alguma coisa contra mim mesma. 

1 -  Sim, muitas vezes. 
2 -  Às vezes. 
3 -  Raramente. 
4 -  Nunca. 
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ACOMPANHAMENTO DOZE MESES 

 

 

63. Agora eu vou lhe dizer uma lista de alimentos e a Sra. vai me dizer se o(a) <CRIANÇA> já começou a 
beber/comer. Quando eu digo começou eu quero saber se ele(a) recebe ou recebeu este alimento todos ou 
quase todos os dias da semana. Se ele(a) está recebendo, eu quero saber quando começou:    (88 
/88=nunca tomou; 99 /99=IGN) 

Leite de saquinho?    __ __ meses __ __ dias 
Leite em pó?   __ __ meses __ __ dias 
Chá?   __ __ meses __ __ dias 
Suco?   __ __ meses __ __ dias 
Refrigerante?   __ __ meses __ __ dias 
Papa de frutas?   __ __ meses __ __ dias 
Papa salgada?   __ __ meses __ __ dias 
Mingau?   __ __ meses __ __ dias 
Sopa?   __ __ meses __ __ dias 
Iogurte?   __ __ meses __ __ dias 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre a amamentação do(a) <CRIANÇA>: 

11. O(A) <CRIANÇA> mama no peito? 
SE SIM  13 
SE NUNCA MAMOU 16 

                                    Não 0 
Sim 1 

nunca mamou 2 
IGN 9 

12. Até que idade mamou? 
PULE PARA QUESTÃO  14 
(99 = IGN) 

             __ __ meses 
   __ __ dias          

14. Desde que o(a) <CRIANÇA> nasceu, a Sra. deixou de usar algum 
remédio porque estava amamentando? 

SE NÃO OU IGN  15 

Não 0 
Sim 1 
IGN 9 

14a. Qual o nome desse remédio? (Se não souber o nome, anotar o 
motivo do uso)  

15. Durante a amamentação a Sra. parou de dar de mamar por causa de 
algum remédio que estava usando? 

SE NÃO OU IGN  17 

Não 0 
Sim 1 
IGN 9 

15a. Qual o nome desse remédio? (Se não souber o nome, anotar o 
motivo do uso) 

Pulo incondicional  17 
 

16. O motivo para a criança nunca ter mamado foi por causa de algum 
remédio que a Sra. precisava usar? 

SE NÃO OU IGN  17 

Não 0 
Sim 1 
IGN 9 

16a. Qual o nome desse remédio? (Se não souber o nome, anotar o 
motivo do uso)  
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Pão ou bolacha?   __ __ meses __ __ dias 
Ovo (gema)?   __ __ meses __ __ dias 
Ovo (clara)?   __ __ meses __ __ dias 
Carne?   __ __ meses __ __ dias 
Caldo de feijão?   __ __ meses __ __ dias 
Feijão (grão)?   __ __ meses __ __ dias 
Arroz?   __ __ meses __ __ dias 
Massa?   __ __ meses __ __ dias 
Legumes/verdura (em pedaços)?   __ __ meses __ __ dias 
Outro 1: ____________________   __ __ meses __ __ dias 
Outro 2: ____________________   __ __ meses __ __ dias 
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       Alterações no  

       Projeto de Pesquisa 
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ALTERAÇÕES NO PROJETO DE PESQUISA 

Algumas alterações foram realizadas ao projeto de pesquisa proposto. 

 

Artigo 1 

Foram acrescentadas análises ajustadas por meio de dois modelos de 

regressão, um para avaliação do uso de medicamentos e outro para 

automedicação, através de regressão de Poisson. Não foram avaliados uso de 

sais de ferro e vitaminas por serem medicamentos rotineiramente prescritos na 

gestação como parte dos protocolos de acompanhamento pré-natal. 

 

Artigo 2 

Na análise de duração do aleitamento materno foram incluídas diversas 

variáveis como intervalo interpartal, experiência prévia de amamentação, índice 

de massa corporal materno, idade gestacional. Para esta análise, foram 

incluídas apenas as mães que ainda estavam amamentando seus filhos aos 

três meses de idade. Foram utilizados dois critérios de segurança dos 

medicamentos na lactação: critérios do Ministério da Saúde do Brasil e 

categorias de risco na lactação de Hale. Foi realizada também uma análise 

complementar considerando apenas o uso de anticoncepcionais hormonais e 

duração da amamentação. 

 

Artigo 3 

O projeto de tese incluía um artigo de revisão sobre possíveis malefícios do 

ácido fólico na gestação. Ao revisar a literatura novamente, foram encontradas 

várias revisões recentes (2017-2019) sobre uso de ácido fólico e desfechos 

como asma, desenvolvimento infantil, peso ao nascer, parto prematuro e 

alergias. Com o consentimento dos avaliadores internos, este artigo foi 

substituído por um artigo original sobre a Suplementação de ácido fólico na 

gestação e a ocorrência de depressão pós-parto na Coorte 2015. 
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1 Contextualização da Coorte de 2015 

Em 1982, teve início em Pelotas um estudo sobre a saúde dos recém-

nascidos da cidade. Todos os bebês nascidos no município foram avaliados e 

suas mães entrevistadas. Foi feito um acompanhamento dos bebês com um 

mês de vida, com três meses, com seis meses e com 12 meses. Este estudo 

teve um grande impacto nos meios de pesquisa no Brasil e no exterior e seus 

resultados levaram a um grande número de publicações, que, por sua vez, 

serviram de referência para a elaboração de políticas de saúde e de novas 

pesquisas. Em 1993 e 2004 duas novas coortes tiveram início. A repetição 

destas coortes permite que se avalie como está mudando a saúde dos bebês, 

o atendimento às gestantes durante o pré-natal, o atendimento ao parto e o 

perfil da população em termos de fatores de risco para diversas doenças. Estas 

informações são fundamentais para que as políticas de saúde sejam 

atualizadas e reflitam as mudanças observadas ao longo do tempo.  

Em 2015, uma nova coorte foi iniciada. Diferentemente das outras 

coortes, em que o primeiro contato com a mãe se deu logo após o nascimento 

do bebê, nesta coorte as mães dos bebês com nascimento previsto para 2015 

foram entrevistadas durante a gestação e, como nas demais coortes, seus 

filhos já estão sendo acompanhados após o nascimento, aos três, doze e no 

ano vigente aos 24 meses de idade. Isto possibilitará a coleta de informações 

mais detalhadas sobre a saúde e os hábitos maternos no período gestacional, 

possibilitando uma melhor compreensão das influências da gestação sobre a 

saúde do filho ao longo da vida.  

O nosso papel neste estudo foi fazer com que ele tenha mantido os mais 

altos padrões de qualidade de modo que os dados obtidos reflitam a realidade 

da forma mais fiel possível. Os dados coletados fornecerão informações muito 

importantes e serão analisados e reanalisados durante as próximas décadas. 

Para atingir o patamar de qualidade desejado, foi necessário muito esforço e 

dedicação. Neste contexto, este relatório do trabalho de campo reúne toda a 

base de sustentação deste esforço no acompanhamento dos 24 meses de 

idade das crianças pertencentes à coorte de 2015. 
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2 Grupo de trabalho 

 

2.1 Coordenadores e supervisores do estudo 

O projeto da Coorte de 2015 tem como coordenadores: Prof. Pedro Curi 

Hallal, Prof.ª Mariângela Freitas da Silveira, Prof.ª Andréa Homsi Dâmaso, Prof. 

Fernando César Wehrmeister e Prof. Flávio Fernando Demarco, do Programa 

de Pós-graduação em Epidemiologia (PPGE) da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), juntamente com o Prof. Marlos Rodrigues Domingues, da 

Escola Superior de Educação Física (ESEF) da Universidade Federal de 

Pelotas e Prof. Diego Garcia Bassani, da Universidade de Toronto (Canadá). O 

acompanhamento dos 24 meses foi coordenado pelos professores Andréa 

Dâmaso e Marlos Domingues. Ainda fizeram parte da equipe de supervisão: 

Grégore Iven Mielke (aluno de Pós-doutorado do PPGE) e Mariana Haertel 

(Supervisora Geral de Campo das Coortes do Centro de Pesquisas 

Epidemiológicas). 

A supervisão geral do trabalho de campo do acompanhamento dos 24 

meses foi de responsabilidade dos doutorandos: Andréia Hartwig, (aluna de 

doutorado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPel); 

Bárbara Heather Lutz, Lina Sofia Morón Duarte, Mariane da Silva Dias, Nadege 

Jacques e Priscila Weber (alunas de doutorado do PPGE) e Werner Muller 

(aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 

UFPel). As doutorandas do PPGE, Laísa Rodrigues Moreira, Luiza Ricardo e 

Rafaela Martins, foram responsáveis pela supervisão do trabalho de campo 

relativo à coleta de dados de acelerometria. Também integrantes do PPGE, as 

doutorandas Gloria Cruz e Thaynã Flores, supervisionaram a coleta de dados 

referentes ao desenvolvimento infantil e à antropometria respectivamente. A 

supervisão dos procedimentos de coleta de saliva foi de responsabilidade do 

doutorando Luiz Alexandre Chisini (aluno de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da UFPel). Ao doutorando Bernardo Agostini 

(aluno de doutorado do PPGE) coube o gerenciamento e processamento dos 

dados do acompanhamento dos 24 meses. 
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2.2 Equipe geral da coorte 

A equipe geral da coorte 2015 (acompanhamento dos 24 meses) contou 

com o auxílio de uma secretária, Ana Roja, e três pessoas contratadas para a 

organização e a logística dos agendamentos dos 24 meses: Caroline Barragan, 

Iara Bonneau e Julia Larré Afonso.  

A equipe foi composta também por uma pessoa responsável pela 

programação dos acelerômetros, Christian Tavares Lourenço, e duas 

responsáveis pela coleta dos mesmos no domicílio, Carlos Alberto Crochemore 

e Marcio José Dias Machado. O rastreamento dos endereços foi realizado por 

Lindomar Almeida Pires e a reversão de recusas por Maria da Graça Stalla. 

Além disso, sete bolsistas e seis voluntários colaboraram em atividades 

diversas no acompanhamento dos 24 meses a citar: controle de qualidade, 

agendamentos, digitação e acelerometria. 

  

2.3 Equipe de entrevistadoras 

Foram contratadas 06 entrevistadoras que iniciaram o trabalho de 

campo do acompanhamento dos 24 meses, três no turno da manha e três no 

turno da tarde. Os acréscimos e mudanças na equipe de entrevistadoras serão 

descritos no item 4. 

 

2.4 Remuneração 
Todas as entrevistadoras contratadas foram devidamente remuneradas e 

receberam uma quantia mensal de 1100 reais, caracterizado como bolsa de 

pesquisa. 

Posteriormente, conforme a necessidade, o acompanhamento dos 24 

meses contou também com entrevistas realizadas nos domicílios. Neste caso, 

as entrevistadoras que as realizam no turno inverso ao seu horário habitual de 

trabalho recebiam, além da quantia mensal de 1100 reais, 35 reais por 

entrevista realizada mais vale transporte. Caso as entrevistas domiciliares 

coincidissem com o seu horário de trabalho no Centro de Pesquisas 

Epidemiológicas, as mesmas recebiam apenas o vale transporte. 
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3 Seleção e treinamento de entrevistadoras 
As inscrições para o processo seletivo iniciaram no dia 31 de outubro 

com término no dia 09 de novembro de 2016, tendo aproximadamente 300 

candidatas inscritas. Foi realizada uma pré-seleção das inscritas, sendo 

selecionadas 70 candidatas para o início do treinamento e seleção das 

entrevistadoras do acompanhamento dos 24 meses. 

A avaliação das candidatas foi realizada durante o treinamento com 

base nos seguintes critérios: 

 Pontualidade/Assiduidade; 

 Interesse; 

 Postura durante o treinamento; 

 Desenvoltura nas práticas de aplicação do questionário; 

 Desempenho na prova teórica; 

 Desempenho nas práticas da aplicação do teste de desenvolvimento 

infantil e colocação do acelerômetro; 

 Desempenho nas práticas das medidas antropométricas; 

 

3.1 Treinamento da entrevista 

Na semana do dia 28 de novembro até o dia 02 de dezembro de 2016 foi 

realizado o treinamento do questionário (Quadro 1), tendo a presença de 67  

candidatas no primeiro dia de capacitação. Foi realizada apresentação da parte 

teórica de cada bloco de questões da entrevista pelos doutorandos, seguida da 

realização de práticas da aplicação do questionário em papel e no tablet. No 

dia 02 de dezembro, foi realizada uma prova teórica e após o resultado desta 

foram eliminadas algumas candidatas considerando a nota da prova, 

desenvoltura nas práticas e o desempenho geral durante o treinamento. Assim, 

foram selecionadas 40 candidatas para a próxima etapa do processo seletivo.  

 

3.2 Treinamento do teste de desenvolvimento infantil e acelerometria 

 Após o resultado da prova teórica, no período de 05 a 09 de dezembro 

de 2016, foi realizado o treinamento do teste de desenvolvimento infantil 

(INTER-NDA) e acelerometeria (Quadro 2). As doutorandas Gloria Cruz e 

Andréia Hartwig, foram as responsáveis pelo treinamento da aplicação do 



115 
 

INTER-NDA, e a doutoranda Luiza Ricardo pelas instruções referentes 

acelerometria. Inicialmente, foi realizada a explanação da parte teórica no 

Centro de Pesquisas Epidemiológicas (CPE), com apresentação de slides e 

demonstrações com os objetos do kit do INTER-NDA (Figura 1) e da 

acelerometria (Figura 2). Após o treinamento teórico, foi realizada uma prática 

de aplicação do teste de desenvolvimento infantil, onde as candidatas tinham 

que marcar as respostas de cada item do INTER-NDA com base em vídeos 

apresentados no data show. Em seguida, as candidatas treinaram a aplicação 

do teste de desenvolvimento infantil entre elas, sendo discutidas as dúvidas e 

corrigidos os erros no momento da aplicação (Figura 3). Num segundo 

momento, as candidatas foram divididas em dois grupos (A e B) para 

realização das práticas de colocação do acelerômetro e teste de 

desenvolvimento infantil com crianças na faixa etária próxima aos 24 meses da 

Escola Herbert de Souza (Figura 4 e 5). Com base no desempenho durante as 

práticas, 20 candidatas foram selecionadas para o treinamento da 

antropometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Kit do teste de desenvolvimento infantil (Ox-NDA). 
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Figura 2. Acelerômetro e pulseiras (A: Adulto; B: Criança). 

 

 

 

Figura 3. Prática do teste de desenvolvimento infantil no CPE.  
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Figura 4. Prática da colocação do acelerômetro. 

 

 

Figura 5.  Prática do teste de desenvolvimento infantil na Escola Herbert de 

Souza. 
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3.3 Treinamento da coleta de saliva 
 No dia 12 de dezembro de 2016 foi realizado o treinamento da coleta de 

saliva, no turno da tarde, pelo doutorando Luiz Alexandre Chisini juntamente 

com a participação da professora Luciana Tovo Rodrigues e das responsáveis 

pelo laboratório Clarice Brum e Deise Farias Freitas. Foi realizado um 

treinamento teórico pratico, onde primeiramente o doutorando responsável fez 

uma apresentação com PowerPoint explicando o método de coleta de saliva 

seguido de parte prática que foi realizada entre as entrevistadoras. Tendo em 

vista o custo elevado dos kits, as práticas foram realizadas com uma esponja 

semelhante àquela que foi utilizada no acompanhamento.  

 O kit de coleta de saliva utilizado no acompanhamento foi o OG-575 

(DNAGenotek) (Figura 6), específico para a coleta de saliva de crianças abaixo 

de 4 anos de idade.  Esse kit utiliza esponja coletora (semelhante a um 

cotonete de tamanho maior), que serve como instrumento para a coleta de 

saliva e tubo coletor, local onde a saliva era armazenada na quantidade exigida 

pelo fabricante.  

 

 

Figura 6. Kit utilizado para a coleta de saliva. 

 

 

3.4 Treinamento das medidas antropométricas 
No dia 15 de dezembro de 2016 deu-se início ao treinamento das 

medidas antropométricas da mãe e da criança (Quadro 3). No primeiro dia, foi 

realizado o treinamento teórico e prático da antropometria do adulto, a qual 
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consistiu na coleta do peso materno (em kg), sob a responsabilidade da 

doutoranda Thaynã Ramos Flores Nunes, com o auxílio de outros doutorandos 

da equipe. Após receberem as orientações teóricas sobre o manuseio da 

balança e técnica de medida, contidas no manual de instruções, as candidatas 

treinaram a coleta da medida de peso entre elas mesmas. Neste momento os 

doutorandos supervisionaram a replicação da técnica de medida tal qual 

descrita no manual e a conduta da entrevistadora no momento de instruir a 

mãe como se posicionar sobre a balança. Foram utilizadas balanças da marca 

SECA modelo 803, com precisão de 100 gramas e capacidade para 150 kg 

(Figura 7). Posteriormente a esta etapa, as candidatas foram divididas em 

grupos para a realização do treinamento das medidas antropométricas de 

comprimento e perímetro cefálico das crianças. 

A pediatra e especialista em padronização de medidas antropométricas 

em crianças, Profª Denise Mota, foi a responsável por esta parte do 

treinamento com o auxílio das doutorandas Thaynã Ramos Flores Nunes, Lina 

Sofia Morón Duarte e Nadege Jacques. A antropometria da criança consistiu no 

treinamento das medidas de comprimento (Figura 8) e perímetro cefálico 

(Figura 9). As candidatas treinaram a técnica de coleta das medidas em 

crianças de faixa etária semelhante à 24 meses atendidas no Ambulatório de 

Pediatria da Faculdade de Medicina da UFPEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Balança utilizada para medida do peso da mãe/criança 
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Figura 8. Prática da medida de comprimento da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09. Prática da medida do perímetro cefálico da criança. 
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Para a medida do comprimento (cm) foi utilizado um antropômetro fixo 

da marca HARPENDEN® com amplitude de 30 a 110 cm e precisão de 0,1 cm 

(Figura 10).  

 

 

 

Figura 10.  Antropômetro infantil. 

 

O perímetro cefálico foi aferido utilizando fita métrica metálica (aço 

flexível) e inelástica da marca CESCORF com extensão de 2 m e precisão de 

0,1 mm (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Fita antropométrica. 

 

As entrevistadoras foram supervisionadas durante a coleta das medidas 

antropométricas pela doutoranda Thaynã Ramos Flores Nunes ou pela Profª 
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Denise Mota.  A avaliação das candidatas consistiu da observação da técnica 

de coleta da medida ensinada e do cálculo dos erros intra observador, entre 

observadores e com o padrão ouro (exatidão). Após a avaliação do 

desempenho na realização das medidas antropométricas, foram selecionadas 

15 candidatas para o estudo piloto. 

As entrevistadoras selecionadas, durante o trabalho de campo, eram 

submetidas à retreinamentos das medidas antropométricas a cada 90 dias. 

 

3.5 Estudo piloto 

O estudo piloto foi realizado nos dias 20 e 21 de dezembro de 2016 

(Quadro 4), no qual as candidatas realizaram entrevistas domiciliares com 

mães e crianças de idade entre 12 e 16 meses voluntárias (não participantes 

da Coorte 2015) acompanhadas de um doutorando (Figura 13). 

 

 Pontualidade; 

 Apresentação/postura; 

 Explicação sobre a pesquisa; 

 Termo de consentimento; 

 Aplicação e manuseio do tablet; 

 Cartão de figuras/escalas; 

 Desenvolvimento Infantil; 

 Antropometria; 

 Acelerometria; 

 Atenção/simpatia/dicção. 

Após a avaliação das candidatas no estudo piloto, a equipe se reuniu 

para selecionar as 06 melhores entrevistadoras para iniciar em o trabalho de 

campo do acompanhamento dos 24 meses. 

 

3.6 Retreinamento 

Nos dias 22 e 23 de dezembro de 2016 foi realizado o retreinamento, 

visando retomar os pontos mais importantes a serem considerados nas 

entrevistas, bem como, foram repassadas as instruções de algumas questões 
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do manual que foram aprimoradas durante o treinamento da aplicação do 

questionário. Além disso, foram realizadas mais práticas do teste de 

desenvolvimento infantil e das medidas antropométricas, com crianças de 

idade entre 12 e 16 meses (não participantes da Coorte 2015), cujas mães 

foram convidadas e se dispuseram a comparecer voluntariamente ao CPE para 

realização do treinamento prático. 

 

3.7  Novas seleções e treinamentos 
Com a saída de algumas entrevistadoras no decorrer do trabalho de 

campo, outras seleções e treinamentos foram realizados ao longo do ano para 

contratação de novas entrevistadoras. Essas seleções e treinamentos 

seguiram a mesma logística e protocolos utilizados no primeiro processo 

seletivo. 
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      Quadro 1. Cronograma do treinamento da aplicação do questionário 

 

Horário Segunda-feira 

(28/11) 

Terça-feira 

(29/11) 

Quarta-feira 

(30/11) 

Quinta-feira 

(01/12) 

Sexta-feira 

(02/12) 

 

 

 

 

 

 

18:00 às 19:30 

Inscrições - 

identificação fotos 

Apresentação 

cronograma 

treinamento          

(Fernanda)             

  1) Apresentação da 

Coorte (Andrea)                                                       

2) Instruções gerais 

(Glória e Werner)                                                      

Bloco A - Identificação  

Q1 - Q3b  (Luiz)         

Glória                                                          

Em torno de 70 

pessoas   

 

Bloco C- Saúde da 

criança (Q54 - Q126) 

(Barbara/Marysabel - 

medicamentos)                                

Bloco C- Saúde da 

criança                 

(Q127 - Q153)  

(Bernardo)         

Mariangela                                         

Thaynã 

 

Bloco F - Atividade fisica 

(Q169 - Q228  (Werner/                           

Inácio) 

 

Bloco H - Saúde da Mãe 

e Contracepção (Q268 - 

Q313) (Lina)                                      

Bloco I - Antropometria 

(Q314-final) (Nadege)                                                

Luiza                                                     

Fernanda 

 

Prova Questionário                

(Bernardo+Luiz+Nadege) 

19:30 às 19:45 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 
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Horário Segunda-feira 

(28/11) 

Terça-feira 

(29/11) 

Quarta-feira 

(30/11) 

Quinta-feira 

(01/12) 

Sexta-feira 

(02/12) 

 

 

 

 

19:30 às 21:00 

 

Bloco B - Cuidado e 

alimentação da criança 

- Q4 - Q17 (Luiz)                               

Bloco C- Saúde da 

criança (Q18 - Q53)  

(Nadege)                       

Aplicação no tablet  

Bernardo  (simulação 

individual frente) 

AUDITÓRIO B   

 

Bloco D - Características 

da Mãe (Q154 - Q159) 

(Andréia)  

 Bloco E - Hábitos de 

vida (Q160 - 168 (Lina)                                     

Aplicação no tablet 

Nadege Simulação 

individual  AUDITÓRIO B      

 

Bloco G - Renda e 

Gastos com saúde 

(Q229 - Q267)    

(Andréia)  Aplicação no 

tablet  Lina Simulação 

individual  AUDITÓRIO B    

 

Teste de Aplicação 

entre elas (Todos) 

Simulação em grupo  

AUDITÓRIO B 

 

Prova Questionário                

(Bernardo+Luiz+Nadege) 
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Quadro 2. Cronograma do treinamento do teste de desenvolvimento infantil e acelerometria. 

Horário Segunda-feira 

(05/12) 

Terça-feira 

(06/12) 

Quarta-feira 

(07/12) 

Quinta-feira 

(08/12) 

Sexta-feira 

(09/12) 

 

 

 

18:00 às 19:30 

 

 

 

 
 
 
 

Acelerometria 
Luiza + Bernardo 

 
 
 
 

Desenvolvimento 
infantil (teoria) Gloria 

+ Andréia 

 
 
 

Desenvolvimento 
infantil CRECHE 
Gloria+Andréia      

MANHÃ (8:00-12:00) 
Herbert de Souza 

 
 
 

Desenvolvimento 
infantil CRECHE 
Gloria+Andréia      

MANHÃ (8:00-12:00) 
Herbert de Souza 

 
 
 

Prova 
NDA/Acelerometria 

MANHÃ 

19:30 às 19:45 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

 
 
 
 
 
 
 

19:30 às 21:00 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Desenvolvimento 
infantil (teoria)  

Gloria + Andréia  
AUDITÓRIO B 

 
 
 
 

Desenvolvimento 
infantil (teoria) 

 Gloria + Andréia   
AUDITÓRIO B 

 
 
 
 

Desenvolvimento 
infantil CRECHE 
Gloria+Andréia         

TARDE (14:00-18:00)  
Herbert de Souza 

 
 
 
 

Desenvolvimento 
infantil CRECHE 
Gloria+Andréia         

TARDE (14:00-18:00)  
Herbert de Souza 

 
Resultado das 

entrevistadoras que 
irão para próxima 

etapa 
(Antropometria+Saliva)                                  

TARDE                                                        
Em torno de 30 

pessoas        
DIVULGAÇÃO 

SEGUNDA PELA 
MANHÃ 
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Quadro 3. Cronograma do treinamento das medidas antropométricas e coleta de saliva. 

Horário Segunda-feira 

(12/12) 

Terça-feira 

(13/12) 

Quarta-feira 

(14/12) 

Quinta-feira 

(15/12) 

Sexta-feira 

(16/12) 

 

 

 

MANHÃ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bloco I - 
Antropometria - 

teórica (Thaynã + 
Lina + Nadege) CPE                 

AUDITÓRIO B 

 
 
 
 

 
 
 
 

TARDE 
 
 
 
 

 
 

Coleta de Saliva 
Prática            

Luciana + Luiz                
AUDITÓRIO B 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bloco I - 
Antropometria - 

prática 
(Denise+Thaynã + 

Lina + Nadege) 
AMBULATÓRIO 

 
 

 
 

Bloco I - Antropometria 
- prática 

(Denise+Thaynã + 
Lina + Nadge) 

AMBULATÓRIO 
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Quadro 4. Cronograma do estudo piloto e retreinamento. 

Horário Segunda-feira 

(19/12) 

Terça-feira 

(20/12) 

Quarta-feira 

(21/12) 

Quinta-feira 

(22/12) 

Sexta-feira 

(23/12) 

 

 

 

MANHÃ 

 

 

 
 

 
 
 
 

Início do 
Agendamento 

 
 
 

Início do 
Agendamento 

PILOTO (todos)                                   
(15 pessoas) 

 
 

Retreinamento 
apenas com as 

selecionadas (todos)                   
(6 entrevistadoras + 

recepção) 
AUDITÓRIO B 

 
 
 

Retreinamento apenas 
com as selecionadas 

(todos)                                        
(6 entrevistadoras + 
recepção) REUNIÃO 

 
 
 
 

TARDE 
 
 
 
 

 
 

Bloco I - 
Antropometria - 

prática 
(Denise+Thaynã + 

Nadge) ESCOLA OU 
CRECHE 

 
 

Bloco I - 
Antropometria - 

prática 
(Denise+Thaynã + 

Nadge) ESCOLA OU 
CRECHE 

 
 

Início do 
Agendamento 

PILOTO (todos)                                   
(15 pessoas) 

 

 
 

Retreinamento 
apenas com as 

selecionadas (todos)                   
(6 entrevistadoras + 

recepção) 
AUDITÓRIO B 
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4 Equipe de entrevistadoras  
A equipe de entrevistadoras do acompanhamento dos 24 meses foi 

composta inicialmente por seis entrevistadoras, sendo, posteriormente, 

realizada mais cinco contratações ao longo do trabalho de campo. O motivo 

para a chamada de mais entrevistadores consistiu na necessidade de 

aumentar o número de agendamentos em determinados horários considerados 

de maior fluxo na clínica e, ainda em virtude de três entrevistadoras terem 

deixados do seu término por optarem por outras oportunidades de emprego.  

A relação das entrevistadoras participantes do acompanhamento dos 24 

meses bem como as respectivas datas de entrada e saída do campo está 

contemplada no quadro abaixo. 

 

Quadro 5. Entrevistadoras que fizeram parte da equipe do 
acompanhamento dos 24 meses. 

 

Entrevistadora Entrada no campo* Saída do campo** 

Aline Monteiro 26/12/2016 21/07/2017 

Ana Santos 26/12/2016 15/12/2017 

Bruna Borba 05/04/2017 15/12/2017 

Camila Bonow 03/07/2017 15/12/2017 

Clenice Moreira 26/12/2016 15/12/2017 

Fernanda Bastos 26/12/2016 15/12/2017 

Keti Moreira 26/12/2016 15/12/2017 

Juliana Peil 24/07/2017 31/08/2017 

Larissa Mota 26/12/2016 15/12/2017 

Marina Silveira 10/02/2017 02/08/2017 

Michele Caruccio 09/08/2017 15/12/2017 

* Data da primeira entrevista realizada; 

** Data da última entrevista realizada 
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5 Plantões 

 Os plantões deste acompanhamento foram de inteira responsabilidade 

dos doutorandos que supervisionaram o trabalho de campo. Através de escala 

alternadas, incluindo os finais de semana e feriados (Figura 12), cada 

doutorando foi responsável pela tomada de decisões no dia do seu plantão. 

Além de contribuir para o bom andamento do campo, diariamente era enviado 

pelo doutorando de plantão um relatório via e-mail para os coordenadores e 

supervisores, contendo informações a respeito de entrevistas pendentes, assim 

como recusas e/ou informações relevantes que tenham ocorrido durante o 

plantão. Frente a outras demandas eram feitos também os encaminhamentos 

necessários (treinamentos, descarrego de dados, etc).  
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                 Figura 12. Ilustração da escala de plantões referente ao mês de outubro de 2017. 
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6 Logística da coleta de dados 

Para o acompanhamento dos 24 meses das crianças pertencentes a 

coorte de 2015 as entrevistas foram realizadas na clinica localizada no Centro 

de Pesquisas Epidemiológicas da UFPel e quando as mães não podiam 

comparecer a clinica era agendada a entrevista no domicilio em horário 

definido pela mãe ou responsável. As entrevistas eram realizadas em salas 

devidamente equipada para a realização da entrevista*. Cada entrevistadora foi 

selecionada com base na disponibilidade de 8h por dia, tendo a distribuição de 

4h por turno (manhã e tarde). Todas entrevistadoras possuíam devida 

identificação, portando crachá e estando uniformizadas.  

As entrevistas eram previamente agendadas, respeitando o período da 

janela de entrevista, a qual consistia em um período de trinta dias antes ou 

depois do aniversário de doze meses da criança. Um dia antes da entrevista, 

era realizada uma ligação para a confirmação da visita da entrevistadora no 

domicílio da mãe e criança.  

Quando as entrevistas eram realizadas no domicilio a entrevistadora 

deveria no dia anterior ou no mesmo dia retirar no CPE os acelerômetros, kit de 

coleta de saliva assim como materiais de consumo (fichas impressas, lenços 

umedecidos, uvas-passa) que eventualmente estivessem em falta para a 

realização da entrevista. Entrevistas não realizadas pelas entrevistadoras eram 

informadas à equipe de agendamento para controle.
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6.1 Logística do teste de desenvolvimento infantil (INTER-NDA) 

Preferencialmente o teste de desenvolvimento infantil era realizado 

antes da aplicação do questionário, realização da coleta de saliva e medidas 

antropométricas a fim de que a criança estivesse acordada e bem disposta.

 Outros aspectos de logística para a aplicação do teste de 

desenvolvimento infantil incluíam: 

a) Explicar para a mãe que seria realizada uma avaliação do desenvolvimento 

da criança através de atividades que a criança deveria resolver sozinha; 

b) Explicar para a mãe que para algumas questões seriam feitas algumas 

perguntas sobre algum aspecto particular da criança e que, nesses casos, a 

criança não precisaria realizar nenhuma tarefa relacionada a esses itens; 

c) Deixar claro para a mãe que alguns itens são para crianças de maior idade e 

outros para crianças de menor idade e, assim sendo, haveria alguns itens que 

a criança com idade entre 22 e 26 meses não seria capaz de responder, 

portanto, ela não deveria se preocupar caso a criança não conseguisse fazer;  

d) Explicar para a mãe que avaliação deveria ser feita com o mínimo de 

interferência de possíveis fatores que afetariam a avaliação do 

desenvolvimento da criança. Dessa forma, a televisão deveria ser desligada 

(assim como outros aparelhos eletrônicos) e ela deveria permanecer junto com 

a criança, que deveria ficar sentada em seu colo; 

e) As salas das clínica estavam equipadas com uma mesa e duas cadeiras 

adequadas para a aplicação do teste, a criança não poderia ficar muito baixa 

ou muito alta em relação à altura da mesa, pois isso poderia influenciar no 

resultado da avaliação.  

 Antes da aplicação do teste, a entrevistadora pegava o material 

(questionário impresso, prancheta, caneta, e sacola com o kit), anotando os 

dados da mãe e da criança e escrevendo seu código e a data da aplicação do 

teste. 

 Finalmente a entrevistadora iniciava a aplicação do teste seguindo a ordem 

do questionário, lembrando que no caso que a criança não conseguisse fazer 

alguma das atividades do teste por interferência do cuidador ou do ambiente 
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era indicado para que a entrevistadora marcasse a opção “impossível de 

avaliar”, fazendo com que o item avaliado não fosse incluído para gerar o 

escore total do teste.  

 Diariamente as entrevistadoras enviavam um relatório para a supervisora do 

trabalho de campo, que conferia o número de testes feitos com as entrevistas 

agendadas. Posteriormente durante os dois dias programados para o download 

das entrevistas dos tablets, as entrevistadoras levavam todos os questionários 

para sua revisão. As figuras 18 e 19 mostram como era realizado o teste. 

 Assim que resolvidas as inconsistências, os questionários eram agrupados 

em lotes e enviados para dupla digitação no software EpiData. A dupla 

digitação era realizada por bolsistas e voluntários de iniciação científica. 

 Foram consideradas como perdas da avaliação do desenvolvimento infantil 

as crianças cujas mães não foram entrevistadas presencialmente. Como 

critérios de exclusão, as crianças com alguma incapacidade física relatada pela 

mãe ou responsável não foram avaliadas no componente de desenvolvimento 

infantil (malformação congênita, síndrome de Down). Nos casos em que no dia 

da visita a criança se encontrava indisposta por alguma doença (febre, diarreia, 

resfriado) a entrevistadora marcava uma nova data para realizar o teste, 

considerando ainda a janela de entrevista de sete dias. 

 Periodicamente era conferido o estado do material que compunha o kit do 

desenvolvimento infantil e a cada quatro meses era realizado um re-

treinamento do protocolo de aplicação do teste de desenvolvimento infantil. 

Semanalmente, junto ao controle de qualidade geral da coorte, 5 

questões do NDA eram reaplicadas às entrevistadas sorteadas para verificar a 

consistência dos dados.  



135 
 

 

Figura 13. Aplicação do NDA 

 

6.2 Logística da coleta de saliva 

Preferencialmente a coleta de saliva era realizada após a aplicação do teste 

de desenvolvimento infantil e antes da aplicação do questionário, devendo a 

criança estar em jejum por pelo menos 30 minutos antes da coleta.  

Outros aspectos de logística para a coleta de incluíam: 

a) Explicação sobre a coleta aos responsáveis: A coleta foi explicada para os 

responsáveis pela criança a fim de esclarecer qualquer dúvida;  

b) Preparação e organização do material: Todo o material a ser utilizado deve 

estar preparado para a realização da coleta da saliva. Exemplo: kit coletor, 

etiquetas, luvas, lixo para descarte de material, estante de suporte para tubo; 

c) O kit deveria ser aberto na frente da mãe e/ou responsável, ser manuseado 

com luvas tomando sempre o cuidado de não contaminar a amostra enquanto 

mantem comunicação com a mãe ou criança; 

d) Ao final do turno de trabalho as entrevistadoras deveriam levar as amostras 

devidamente etiquetadas com os dados da criança juntamente com suas folhas 

identificação de coleta para o laboratório do CPE, onde elas serão 

armazenadas a temperatura ambiente ou resfriadas até o processamento.   
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6.3 Logística antropometria   

Preferencialmente as medidas antropométricas eram realizadas após a 

aplicação do questionário a fim de evitar maiores estresses na criança. 

Outros aspectos de logística para a coleta de incluíam: 

a) A criança deveria estar despida ou com o mínimo de roupa possível para 

ambas as medidas de peso e comprimento; 

b) Como a medida de peso foi realizada com acriança no colo da mãe, esta 

também deveria estar com o mínimo de roupa possível e descalça; 

 

6.4 Logística acelerometria  

Após a realização da entrevista e demais procedimentos, as entrevistadoras 

realizavam a leitura e explicação das instruções de uso do acelerômetro, no 

acompanhamento dos 24 meses o acelerômetro foi colocado na criança e na 

mãe.  

Os cuidados com o acelerômetro incluem: 

a) Cuidados com a pele do bebê (secagem após imersão em água); 

b) Explicação sobre o aparelho e dados de contato para emergências;  

c) As entrevistadoras foram orientadas a colocar o acelerômetro no punho 

esquerdo dos bebês e com o botão de fechamento voltado para os dedos. A 

pulseira fixada com o auxílio da mãe, solicitando que a mesma segure a 

criança sentada no colo, segurando o braço esquerdo e mão esquerda da 

criança firmemente a fim de facilitar a colocação do aparelho; 

d) Para as mães foi recomendada a utilização do acelerômetro no punho não 

dominante; 

e) O tempo de uso foi de três dias para a criança e sete dias para a mãe, após 

os sete dias de uso era agendado um turno para que um motoboy recolhesse o 

acelerômetro no domicilio da criança. 

 

*Materiais para coleta de dados 
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• Crachá e carteira de identidade; 

• Uniforme: camiseta/moletom; 

• Mochila contendo todos os materiais de coleta (balança, antropômetro 
infantil, kit de coleta de saliva, acelerômetro e kit do nda); 

• Tablet (sempre com bateria suficiente para as entrevistas do dia), capa 
de proteção e carregador; 

• Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE); (Apêndice I) 

• Manual de instruções;  

• Questionários impressos;  

• Caneta, lápis, borracha, apontador, prancheta; 

• Vales-transportes; 

• Diário de campo; 

• Presentes para os bebês (jogo da memória);  

• Lenço umedecido, álcool em gel, papel toalha; 

• Telefone celular e carregador (de cada entrevistadora). 

 

7 Logística de reversão de recusas 

Após a identificação de uma recusa, algumas estratégias foram 

aplicadas com o intuito de reverter o posicionamento inicial da mãe e/ou 

responsável da não participação no acompanhamento. A primeira estratégia foi 

a realização de uma ligação telefônica por uma pessoa específica da equipe 

(Maria da Graça) onde era explicado a importância do estudo. Caso a mãe 

continuasse não aceitando participar do estudo, como segunda estratégia, era 

realizada uma visita ao domicílio na tentativa de convencer a mãe da 

importância da participação no estudo. Após estas tentativas era decidido pela 

coordenação se o caso deveria ser considerado uma recusa definitiva.  
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8 Download das entrevistas  

As entrevistas eram descarregadas por turnos diariamente pelo doutorando 

de plantão, nesta mesma ocasião as entrevistadoras relatavam as possíveis 

pendências a serem solucionadas no banco de dados.  Essas pendências eram 

anotadas em uma planilha específica para cada dia de descarrego. Além das 

pendências, as entrevistadoras nestes dias buscavam materiais para as 

próximas entrevistas, entregavam os termos de consentimento e, 

eventualmente, relatavam as peculiaridades de cada entrevista.  

 

9 Inconsistências 

Para verificar as inconsistências no banco de dados foi aplicada a seguinte 

rotina no acompanhamento dos doze meses: 

(1) Elaboração do mapa de inconsistências; 

(2) Aplicação do Do-file no banco de dados; 

(3) Construção de uma planilha com as inconsistências geradas; 

(4) Checagem semanal com as entrevistadoras; 

(5) A planilha com as soluções das inconsistências era então encaminhada 

para o responsável pelas modificações diretas no banco de dados.  

 

10 Reuniões 

No acompanhamento dos 24 meses foram realizadas reuniões semanais 

entre a equipe, incluindo coordenadores, supervisores do trabalho de campo e 

secretárias, a fim de discutir e encaminhar resoluções para as pendências 

observadas durante o trabalho de campo. Pautas sempre presentes nessas 

reuniões foram: a avaliação do controle de qualidade a cada 15 dias, o 

acompanhamento do número de entrevistas do trabalho de campo e, ainda, o 

feedback dos supervisores do trabalho de campo, neste caso os doutorandos, 

acerca do desempenho das entrevistadoras. Ainda, foram realizadas, 

periodicamente, reuniões entre a equipe de coordenação e supervisão e 

entrevistadoras. Todas as reuniões aconteceram nas dependências do Centro 

de Pesquisas Epidemiológicas e foram previamente agendadas, a fim de não 

prejudicarem os horários de trabalho e realização de entrevistas. 
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11 Controle de Qualidade 
Neste acompanhamento o controle de qualidade (CQ) foi realizado através 

de ligações telefônicas. O questionário de CQ era composto por 22 questões, 

realizado por uma entrevistadora devidamente treinada para essa função. 

Quinzenalmente eram realizados sorteios sistemáticos em 20% da amostra 

para a realização do CQ, tendo uma margem de segurança de 10% para 

aqueles casos em que não se conseguia contato com as mães. Do total de 

20%, eram realizados 10% dos Ids sorteados. A proporção de controles de 

qualidade realizados por cada entrevistadora e de entrevistas realizadas por 

telefone e domiciliares foram monitoradas ao longo do ano e podem ser 

observadas nas tabelas 1 e 2, respectivamente. Os tempos de duração das 

entrevistas, por entrevistadora, estão descritos na tabela 3 e questões 

avaliativas e estatística kappa estão descritos nas tabelas 4 e 5. Foram 

realizadas 383 entrevistas de controle de qualidade. Quinzenalmente o controle 

de qualidade era apresentado e discutido nas reuniões gerais da Coorte de 

2015. A doutoranda Andréia Hartwig era responsável pela confecção do 

relatório do CQ, o qual era divido em “banco parcial” o qual incluía as 

informações mais atuais (últimos 15 dias) e “banco geral” que continha todos 

os CQs do acompanhamento até o momento. A doutoranda gerava o banco de 

dados do controle de qualidade no formato excel a partir dos questionários 

digitados no programa EpiData versão 3.1 e realizava um merge do banco de 

dados do acompanhamento dos 24 meses no programa STATA versão 12.0. 

Quando se verificava algum problema nas questões avaliativas da 

qualidade da entrevista (Tabela 4) a entrevistadora responsável era contatada 

para maiores informações. Nesta mesma tabela é possível observar um grande 

número de mães que não foram avisadas do acompanhamento dos 48 meses. 

Com isso, as entrevistadoras foram informadas do problema e orientadas a 

sempre esclarecer a data do próximo acompanhamento. Na tabela 5 verifica-se 

o índice de concordância (Kappa) das entrevistas. Neste momento, quando se 

verificava que uma entrevistadora possuía mais de uma inconsistência em uma 

mesma entrevista, entrava-se em contato com essa mãe aplicando novamente 

o questionário e verificando se houve equívoco na resposta do controle de 

qualidade.  
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Tabela 1. Proporção de controle de qualidade por entrevistadora.  

 

Entrevistadora N % 

Total 383 100,0 

1- Ana Dias  52 13,6 

2- Aline Monteiro 32 8,4 

3- Clenice Moreira 45 11,8 

4- Fernanda Bastos 52 13,6 

5- Keti Moreira 46 12,0 

6- Larissa Mota 51 13,4 

7- Marina Silveira 32 8,4 

9- Bruna Borba 34 8,9 

10- Camila Bonow 16 4,2 

11- Juliana Peil 10 2,6 

12- Michele Carúcio 13 3,4 
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Tabela 2. Proporção de entrevistas de controle de qualidade realizadas por 

telefone ou no domicílio. 

 

 

Tabela 3. Tempo de duração da entrevista em minutos. 

Entrevistadora Média  Amplitude 

Total 81.7 30-210 

1- Ana Dias   77.9 40-200 

2- Aline Monteiro  74.0 40-120 

3- Clenice Moreira 90.6 40-210 

4- Fernanda Bastos  84.8 30-180 

5- Keti Moreira  78.9 40-120 

6- Larissa Mota 74.8 30-130 

7- Marina Silveira  85.0 60-130 

9- Bruna Borba 95.0 60-120 

10- Camila Bonow 75.0 60-120 

11- Juliana Peil 73.0 40-90 

12- Michele Carúcio 81.5 60-120 
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Tabela 4. Questões avaliativas da qualidade da entrevista. 
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Tabela 5. Concordância (Kappa) entre as variáveis do banco do CQ e banco do acompanhamento. 
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          12 Presentes para as crianças 

Após a aplicação do questionário de pesquisas e da realização do 

INTER-NDA, coleta de saliva e das medidas, na mãe e na criança, a 

entrevistadora entregou para a mãe uma lembrança da Coorte de 2015. O 

presente era um jogo de memória personalizado com o logo da Coorte de 2015 

(Figura 20). 

 

 

Figura 14. Brinde para a criança 

 

  13 Uniformes 

   No início do trabalho de campo foram disponibilizados jalecos para 

serem utilizados nas entrevistas realizadas na clínica, para as entrevistas 

realizadas nos domicílios foram fornecidas camisetas com o logo da coorte 

para identificação das mesmas, além do crachá. 

 

14 Números finais do acompanhamento dos 12 meses  

 

No acompanhamento dos 24 meses, foram realizadas 4.014 entrevistas, 

de 4.211 elegíveis para o acompanhamento. O total de perdas no período foi 

de 92 e 105 de recusas. Por fim, o percentual de acompanhamento foi de 
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95,4% [(entrevistados + óbitos do nascimento aos 24 meses) / total de crianças 

do Perinatal). Seguem também as taxas de resposta do acompanhamento dos 

24 meses: 

Taxa do perinatal = Entrevistados no PERI / (Elegíveis - FM) = 4280 / (4387 - 

49) = 98.7%. 

Taxa dos 3 meses = (Entrevistados + Óbitos) / total da coorte = (4110 + 51) / 

4280 = 0.972196 = 97.2%. 

Taxa dos 12 meses = (Entrevistados + Óbitos) / total da coorte = (4018 + 64) / 

4280 = 0.953972 = 95.4%.  

Taxa dos 24 meses = (Entrevistados + Óbitos) / total da coorte = (4014 + 69) / 

4280 = 0.953972 = 95.4%.  

A descrição detalhada dos números pode ser observada na Tabela 6. 
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Tabela 6. Números finais do acompanhamento dos 12 meses da coorte de 2015 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV   
Elegíveis (baseado nos RP's, revisado com os registros da SMS) 365 349 393 385 359 365 392 367 326 370 330   
Perdas do Perinatal 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1   
Recusas (planilha excel) 8 9 9 3 4 5 7 1 0 4 1   
FM (estudo de Morbi/mortalidade) 6 3 5 8 5 5 2 1 6 2 6   
Total entrevistado Perinatal (SEM FM) 348 336 379 374 350 355 381 365 320 364 322   
Óbitos (0-3 meses) (estudo de Morbi/mortalidade) 2 3 6 3 2 6 1 1 8 4 2   
Total elegível para os 3M 346 333 373 371 348 349 380 364 312 360 320   
Perdas aos 3 Meses  5 0 2 3 3 2 3 6 3 3 6   
Recusas aos 3 Meses 5 5 1 5 3 4 5 10 8 9 12   
Entrevistado aos 3 Meses (deve ser igual ao estimado) 336 328 370 363 342 343 372 348 301 348 302   
Estimado aos 3M 336 328 370 363 342 343 372 348 301 348 302   
Óbitos (3 aos 12 meses) 1 0 2 0 1 0 3 2 0 0 2   
Total elegível para os 12M 345 333 371 371 347 349 377 362 312 360 318   
Perdas aos 12 meses 11 4 10 14 10 9 7 9 10 10 15   
Recusas aos 12 meses 10 3 1 5 4 3 8 8 10 6 8   
Entrevistado aos 12 Meses (deve ser igual ao estimado) 324 326 360 352 333 337 362 345 292 344 295   
Estimado aos 12 meses 324 326 360 352 333 337 362 345 292 344 295   
Óbitos (12 aos 24 meses) 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0   
Total elegível para os 24M 345 333 370 370 346 349 377 361 311 360 318   
Perdas aos 24 meses 11 7 4 8 7 7 13 11 9 5 8   
Recusas aos 24 meses 7 4 6 3 6 9 11 9 7 12 11   
Entrevistado aos 24 Meses (deve ser igual ao estimado) 327 322 360 359 333 333 353 341 295 343 299   
Estimado aos 24 meses 327 322 360 359 333 333 353 341 295 343 299   

                            
Fechamento - atualizacao  17/jan 17/jan 17/jan 17/jan 17/jan 17/jan 17/jan 17/jan 17/jan 17/jan 17/jan   
Taxa de acompanhamento 24 meses 94,8 96,7 97,4 97,1 96,3 95,5 93,7 94,5 95,0 95,3 94,1   
Taxa acompanhamento 12 meses 94,0 97,9 97,1 94,9 96,0 96,6 96,1 95,3 93,8 95,6 92,9   

Óbitos registrados após os 24 meses     1                     
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Programa de Pós-graduação em Epidemiologia 

Acompanhamento aos 24 meses de idade da Coorte de Nascimentos de 2015 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MÃE ou RESPONSÁVEL 

Bom dia/ Boa tarde! Novamente estamos lhe procurando. Todas as mães de bebês nascidos em 
Pelotas no ano de 2015, residentes na cidade e no bairro Jardim América (Capão do Leão), 
estão sendo convidadas a participar do estudo “Coorte de nascimentos de Pelotas de 2015”, 
agora na idade de 2 anos de seus filhos. Nosso estudo tem novamente seus objetivos e 
procedimentos, que lhe serão apresentados agora e para que a(o) Sra.(Sr.) possa conhecê-los, 
aceitar ou recusar a participar total ou parcialmente. São eles: 

Objetivos do projeto: Avaliar a influência de aspectos da gestação, parto e anos iniciais de vida 
sobre a saúde ao longo dos anos; Identificar todas as internações, óbitos e suas causas, de 
modo a investigar como estas poderiam ter sido evitadas; Avaliar a influência de marcadores 
genéticos e alterações químicas normais no DNA sobre o desenvolvimento infantil e a saúde da 
criança. 

Procedimentos: Assim como fizemos em acompanhamentos anteriores deste estudo (no 
hospital e duas vezes no domicílio), agora, aos 24 meses, você está sendo convidada(o) a vir na 
clínica com seu(sua) filho(a), onde responderá a um questionário sobre aspectos da vida e de 
saúde de vocês e serão medidos e pesados. Vocês também serão convidados a utilizar um 
aparelho similar a um relógio de pulso (chamado de acelerômetro) que serve para medir 
apenas os seus movimentos corporais.  

Também aos 24 meses, está programada a coleta de saliva de seu(sua) filho(a) para exames 
que permitirão avaliar características relativas ao crescimento e saúde das crianças. A coleta é 
bem simples, não causa qualquer dor, pois ela é coletada com um tipo de cotonete, que se 
passa na parte de dentro da bochecha. Essa saliva será armazenada em local adequado e 
seguro, no Centro de Pesquisas Epidemiológicas. Com ela serão realizados exames que 
objetivam identificar alguns marcadores genéticos e alterações químicas normais no DNA da 
criança. Como as análises são demoradas e caras, não esperamos ter resultados antes de dois 
anos. Informamos ainda que eles poderão ser realizados em laboratórios fora do Brasil, caso os 
pesquisadores consigam financiamentos e que qualquer análise decorrente da saliva, que não 
esteja prevista, só se realizará com aprovação de um Comitê ̂ de Ética em Pesquisa e/ou com 
seu consentimento, se encontrarmos a Sra (o Sr.). Informamos que não será realizado teste de 
paternidade.  

Riscos e desconforto: Este projeto envolve entrevistas, medidas de peso e altura, utilização de 
um acelerômetro e coleta de saliva que possuem riscos mínimos, ou seja, os únicos 
desconfortos que podem ocorrer são devido a um empenho seu em participar do estudo 
(deslocamento até a clínica, por exemplo). A Sra. (o Sr.) pode, a qualquer momento, 
interromper a entrevista ou mesmo desistir da participação na pesquisa. Da mesma forma, 
pode interromper o uso do acelerômetro ou optar por não colocar o aparelho. Uma vez 
detectado algum problema de saúde, a Sra (o Sr.) será avisada(o) e aconselhada(o) a consultar 
um profissional de saúde. 

Benefícios: A participação nesse estudo poderá trazer benefícios indiretos à mãe e à criança no 
futuro pois os nossos resultados poderão ser usados para ajudar na prevenção de doenças 
comuns como diabetes, doenças do coração, hipertensão, entre outras. Os testes com a saliva 
não objetivam diagnosticar doenças. 
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Participação voluntária: A participação no estudo deve ser voluntária. A(O) Sra.(Sr.) pode 
deixar de participar a qualquer momento, sem ter que dar qualquer justificativa para tal e sem 
que isso lhe traga qualquer prejuízo. 

Despesas: Não há nenhum gasto, despesa, nem qualquer outra responsabilidade material ao 
participar deste estudo. 

Sigilo: Após a entrevista, as informações coletadas serão utilizadas sem que seu nome ou de 
seu(sua) filho(a) seja identificado em todas as etapas deste estudo. Todas as informações serão 
identificadas por um código numérico e serão utilizadas exclusivamente para essa pesquisa. A 
identificação, endereço e telefone só serão utilizados para contatos visando futuras entrevistas. 
Em nenhuma hipótese, informação que permita identificação das pessoas será repassada a 
outros. Todos os resultados do estudo serão apresentados de forma conjunta, falando de 
forma geral sobre a população em estudo. 

 

Este estudo foi aprovado pelos Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior de Educação 
Física (telefone: 3273.2752) e da Faculdade de Medicina da UFPEL (telefone: 3284.4960). A Sra. 
(O sr.) ficará com uma cópia deste documento, com o nosso telefone e endereço (escrito no 
final dessa página) e poderá nos procurar para tirar dúvidas em qualquer momento. Sua 
assinatura a seguir significa que você entendeu todas as informações e concorda em participar. 

Por favor, gostaríamos que a Sra. (o Sr.) assinalasse abaixo quais os procedimentos que 
concorda fazer e que seu(sua) filho(a) faça, agora aos 24 meses: 

 

MÃE/RESPONSÁVEL: 

� Questionário  
� Medida de peso 
� Acelerômetro (relógio que mede movimentos) 

 

FILHO(A): 

� Teste de avaliação de desenvolvimento infantil 
� Coleta de Saliva 
� Medidas (peso, comprimento e perímetro cefálico) 
� Acelerômetro (relógio que mede movimentos) 

 

Contato: Programa de Pós-graduação em Epidemiologia 
 Faculdade de Medicina 
 Universidade Federal de Pelotas 
 Telefone: (53) 3284-1300 
 Pesquisador responsável: Prof. Pedro Curi Hallal 

 

Recebi as explicações sobre o estudo registradas neste Termo de Consentimento. Tive 
oportunidade de esclarecer minhas dúvidas, sendo que todas as minhas perguntas foram 
respondidas claramente. Declaro estar de acordo em participar voluntariamente deste estudo, 
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autorizando acesso às informações referente a mim e a criança, sabendo que tenho o direito 
de deixar de participar a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou perda de qualquer 
direito. 

 

________________________________                    ____________________ 

Nome da mãe ou responsável                       Nome do bebê 

 

 

________________________________                                    ____________________ 

Assinatura da mãe ou responsável   Data 

 

 

________________________________ 

Entrevistadora 
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Programa de Pós-graduação em Epidemiologia 

Acompanhamento aos 24 meses de idade da Coorte de Nascimentos de 2015 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MÃE ou RESPONSÁVEL 

Bom dia/ Boa tarde! Novamente estamos lhe procurando. Todas as mães de bebês nascidos em Pelotas 
no ano de 2015, residentes na cidade e no bairro Jardim América (Capão do Leão), estão sendo 
convidadas a participar do estudo “Coorte de nascimentos de Pelotas de 2015”, agora na idade de 2 
anos de seus filhos. Nosso estudo tem novamente seus objetivos e procedimentos, que lhe serão 
apresentados agora e para que a(o) Sra.(Sr.) possa conhecê-los, aceitar ou recusar a participar total ou 
parcialmente. São eles: 

Objetivos do projeto: Avaliar a influência de aspectos da gestação, parto e anos iniciais de vida sobre a 
saúde ao longo dos anos; Identificar todas as internações, óbitos e suas causas, de modo a investigar 
como estas poderiam ter sido evitadas; Avaliar a influência de marcadores genéticos e alterações 
químicas normais no DNA sobre o desenvolvimento infantil e a saúde da criança. 

Procedimentos: Assim como fizemos em acompanhamentos anteriores deste estudo (no hospital e duas 
vezes no domicílio), agora, aos 24 meses, você está sendo convidada(o) a vir na clínica com seu(sua) 
filho(a), onde responderá a um questionário sobre aspectos da vida e de saúde de vocês e serão medidos 
e pesados. Vocês também serão convidados a utilizar um aparelho similar a um relógio de pulso 
(chamado de acelerômetro) que serve para medir apenas os seus movimentos corporais.  

Também aos 24 meses, está programada a coleta de saliva de seu(sua) filho(a) para exames que 
permitirão avaliar características relativas ao crescimento e saúde das crianças. A coleta é bem simples, 
não causa qualquer dor, pois ela é coletada com um tipo de cotonete, que se passa na parte de dentro 
da bochecha. Essa saliva será armazenada em local adequado e seguro, no Centro de Pesquisas 
Epidemiológicas. Com ela serão realizados exames que objetivam identificar alguns marcadores 
genéticos e alterações químicas normais no DNA da criança. Como as análises são demoradas e caras, 
não esperamos ter resultados antes de dois anos. Informamos ainda que eles poderão ser realizados em 
laboratórios fora do Brasil, caso os pesquisadores consigam financiamentos e que qualquer análise 
decorrente da saliva, que não esteja prevista, só se realizará com aprovação de um Comitê ̂de Ética em 
Pesquisa e/ou com seu consentimento, se encontrarmos a Sra (o Sr.). Informamos que não será realizado 
teste de paternidade.  

Riscos e desconforto: Este projeto envolve entrevistas, medidas de peso e altura, utilização de um 
acelerômetro e coleta de saliva que possuem riscos mínimos, ou seja, os únicos desconfortos que podem 
ocorrer são devido a um empenho seu em participar do estudo (deslocamento até a clínica, por 
exemplo). A Sra. (o Sr.) pode, a qualquer momento, interromper a entrevista ou mesmo desistir da 
participação na pesquisa. Da mesma forma, pode interromper o uso do acelerômetro ou optar por não 
colocar o aparelho. Uma vez detectado algum problema de saúde, a Sra (o Sr.) será avisada(o) e 
aconselhada(o) a consultar um profissional de saúde. 

Benefícios: A participação nesse estudo poderá trazer benefícios indiretos à mãe e à criança no futuro 
pois os nossos resultados poderão ser usados para ajudar na prevenção de doenças comuns como 
diabetes, doenças do coração, hipertensão, entre outras. Os testes com a saliva não objetivam 
diagnosticar doenças. 

Participação voluntária: A participação no estudo deve ser voluntária. A(O) Sra.(Sr.) pode deixar de 
participar a qualquer momento, sem ter que dar qualquer justificativa para tal e sem que isso lhe traga 
qualquer prejuízo. 

Despesas: Não há nenhum gasto, despesa, nem qualquer outra responsabilidade material ao participar 
deste estudo. 
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Sigilo: Após a entrevista, as informações coletadas serão utilizadas sem que seu nome ou de seu(sua) 
filho(a) seja identificado em todas as etapas deste estudo. Todas as informações serão identificadas por 
um código numérico e serão utilizadas exclusivamente para essa pesquisa. A identificação, endereço e 
telefone só serão utilizados para contatos visando futuras entrevistas. Em nenhuma hipótese, 
informação que permita identificação das pessoas será repassada a outros. Todos os resultados do 
estudo serão apresentados de forma conjunta, falando de forma geral sobre a população em estudo. 

Este estudo foi aprovado pelos Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior de Educação Física 
(telefone 3273.2752) e da Faculdade de Medicina da UFPEL (telefone: 3284.4960). A Sra. (O sr.) ficará 
com uma cópia deste documento, com o nosso telefone e endereço (escrito no final dessa página) e 
poderá nos procurar para tirar dúvidas em qualquer momento. Sua assinatura significa que você 
entendeu todas as informações e concorda em participar. 

Contato: Programa de Pós-graduação em Epidemiologia 
 Faculdade de Medicina 
 Universidade Federal de Pelotas Telefone: (53) 3284-1300 
 Pesquisador responsável: Prof. Pedro Curi Hallal      
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     Artigo 1. 
      Medication Use Among Pregnant Women 

        from the 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort 

        Study 
        Este artigo encontra-se publicado na Revista International Journal of  

            Environmental Research and Public Health. 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 



155 
 



156 
 



157 
 



158 
 



159 
 



160 
 



161 
 



162 
 



163 
 



164 
 



165 
 



166 
 



167 
 

 



168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Artigo 2. 
                Use of Medications by Breastfeeding Women 

                in the 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort Study 
                Este artigo encontra-se publicado na Revista International Journal of 

                Environmental Research and Public Health. 
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      Artigo 3. 
      Suplementação de Ácido Fólico na 

Gestação e Sintomas Depressivos Pós-Parto 
- Coorte de Nascimentos de Pelotas de 
2015 

      Este trabalho será traduzido e submetido à revista Nutrients após 
aprovação da banca examinadora. 
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Suplementação de ácido fólico na gestação e sintomas depressivos pós-
parto - Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015 

 

Resumo  
 
Objetivos: Verificar se a suplementação de ácido fólico durante a gestação está 

associada com a ocorrência de sintomas depressivos maternos aos três meses 

pós-parto, na Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015. Métodos: Este 

estudo incluiu 4046 mulheres, que foram classificadas em três grupos: sem 

suplementação de ácido fólico na gestação, uso durante apenas um trimestre 

da gestação e uso durante dois ou três trimestres. Os sintomas depressivos 

foram avaliados aos três meses pós-parto através da Escala de Depressão 

Pós-natal de Edimburgo (EPDS), nos pontos de corte ≥ 10 (sintomas leves) e ≥ 

13 (intensidade moderada a grave). Resultados: A prevalência geral de 

sintomas leves foi 20,2% (19,0-21,5%) e moderados e graves, de 11% (10,0-

12,0%). Entre as mulheres que não fizeram uso de ácido fólico, a prevalência 

de EPDS ≥ 10 foi de 26,8% (IC95% 24,0-29,5%) e de 18,1% tanto entre as que 

utilizaram durante um trimestre da gestação (16,1-20,1%), quanto entre as que 

utilizaram por dois ou três trimestres (16,0-20,2%). Já a prevalência de EPDS ≥ 

13 foi 15,7% (13,5-17,9%) entre as que não utilizaram ácido fólico, 9,1% (7,5-

10,6%) entre as que utilizaram durante um trimestre e 9,4% (7,8-11,0%) entre 

as que utilizaram por dois ou três trimestres. Porém, nas análises ajustadas, 

não houve associação estatisticamente significativa entre o uso de ácido fólico 

na gestação e a ocorrência de sintomas depressivos aos três meses pós-parto, 

considerando os dois pontos de corte. Conclusão: Não se observou associação 

entre a suplementação de ácido fólico na gestação e depressão pós-parto aos 

três meses. 

 
Palavras-chave: ácido fólico; depressão pós-parto; estudos de coorte. 
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Abstract:  
 
Objectives: To verify whether folic acid supplementation during pregnancy is 

associated with the occurrence of maternal depressive symptoms at three 

months postpartum in the 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort Study. Methods: 

This study included 4046 women who were classified into three groups: no folic 

acid supplementation during pregnancy; folic acid intake for one trimester of 

pregnancy; folic acid intake for two or three trimesters. Depressive symptoms 

were assessed at three months postpartum using the Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS) at cut-off points ≥ 10 (mild symptoms) and ≥ 13 

(moderate to severe intensity). Results: The prevalence of mild symptoms was 

20.2% (19.0-21.5%) and moderate and severe, 11% (10.0-12.0%). Among 

women who did not use folic acid, the prevalence of EPDS ≥ 10 was 26.8% 

(95% CI 24.0-29.5%) and 18.1% both among those who used it during one 

trimester of pregnancy (16.1-20.1%), and among those who used it for two or 

three trimesters (16.0-20.2%). The prevalence of EPDS ≥ 13 was 15.7% (13.5-

17.9%) among those who did not use folic acid, 9.1% (7.5-10.6%) among those 

who used it during a trimester and 9.4% (7.8-11.0%) among those who used it 

for two or three trimesters. However, in the adjusted analyzes, there was no 

statistically significant association between the supplementation of folic acid 

during pregnancy and the occurrence of depressive symptoms at three months 

postpartum, considering the two cutoff points. Conclusion: There was no 

association between folic acid supplementation during pregnancy and 

postpartum depression at three months. 

Keywords: folic acid; postpartum depression; cohort studies. 
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Introdução 
 

Os transtornos depressivos são classificados pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) como o maior contribuinte para a incapacidade global, 

particularmente entre as mulheres1, 2. São caracterizados por tristeza, perda de 

interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou baixa autoestima, alterações no 

sono ou apetite, sensação de cansaço e falta de concentração, podendo ser 

duradouros ou recorrentes, prejudicando substancialmente a capacidade do 

indivíduo de lidar com a vida diária1, 2. 

A depressão pós-parto (DPP) é uma complicação comum da gravidez3,  

cuja gravidade depende de fatores como o contexto socioeconômico e o apoio 

familiar4.  A DPP  traz  consequências adversas não apenas para a mãe  mas 

também  para a família, pois pode afetar o vínculo mãe-filho, o 

desenvolvimento infantil e a organização familiar3, 5. Revisão sistemática com 

16 estudos internacionais, incluindo cerca de 35000 mulheres, indicou 

prevalência média de 17% de puérperas com alta probabilidade de apresentar 

DPP. A maioria dos estudos utilizou a Escala de Depressão Pós-Natal de 

Edimburgo (Edinburgh Postnatal Depression Scale – EPDS), com pontos de 

corte variando de 9 a 136. Dados de um estudo brasileiro com cerca de 23000 

mulheres de todas as regiões do país indicaram prevalência ainda mais 

elevada, de cerca de 25%, utilizando EPDS ≥ 137. 

Acredita-se que a etiologia da DPP esteja ligada a fatores biológicos, 

genéticos, hormonais, psicossociais e ambientais3. A deficiência de fatores 

nutricionais, como folato/ácido fólico, vitamina B12, ácidos graxos poli-

insaturados, selênio, zinco, cálcio e ferro também tem sido associada à DPP 3, 

8-10. O ácido fólico faz parte do complexo vitamínico B (vitamina B9). Uma 

metanálise de estudos observacionais mostrou que baixos níveis de folato 

estão associados à depressão na população geral11. O folato é um dos 

principais determinantes do metabolismo do carbono-1, no qual a S-

adenosilmetionina (SAM) é formada. A SAM doa grupos metil importantes para 

a função neurológica. Além disso, o aumento da homocisteína plasmática é um 

marcador funcional da deficiência de folato, e níveis elevados de homocisteína 

são encontrados em pacientes depressivos12, 13.  
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A OMS preconiza a suplementação diária oral de ferro e ácido fólico 

como parte da assistência pré-natal para reduzir o risco de baixo peso ao 

nascer, anemia materna e deficiência de ferro14. No Brasil, a suplementação 

com ácido fólico é indicada pelo menos 30 dias antes da concepção até o final 

da gestação, na dose de 0,4 mg por dia, para prevenção de defeitos do tubo 

neural e anemia15. Há poucos estudos publicados que tenham avaliado a 

associação entre suplementação de ácido fólico ou os níveis de folato durante 

a gestação e a ocorrência de DPP3, 16-19, sendo apenas dois de base 

populacional17, 18. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a prevalência de 

sintomas depressivos aos três meses após o parto e sua relação com o uso de 

suplementação de ácido fólico, entre as mães pertencentes à Coorte de 

Nascimentos de Pelotas de 2015 (C2015). 

 

Metodologia 

Os dados deste estudo fazem parte da C2015, realizada na cidade de 

Pelotas - RS, no sul do Brasil. Todas as mulheres que deram à luz  nas cinco 

maternidades de Pelotas de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 

e que residiam na zona urbana do município e na colônia Z3, bem como no 

bairro Jardim América, contíguo a Pelotas e pertencente ao município do 

Capão do Leão, foram convidadas a participar do estudo. Detalhes 

metodológicos podem ser encontrados em outra publicação20. 

Esta coorte iniciou-se no período pré-natal. As 123 unidades de saúde e 

clínicas privadas que oferecem atendimento pré-natal na cidade foram visitadas 

semanalmente, entre maio de 2014 e dezembro de 2015, para identificar 

gestantes com data provável do parto para o ano de 2015. Estas mulheres 

foram visitadas em casa ou convidadas a comparecer à clínica de pesquisa, 

entre 16 e 24 semanas de gestação, para responder um questionário de saúde, 

incluindo questões sobre o uso de medicamentos e vitaminas. 

No estudo perinatal, as mães foram entrevistadas após o parto, durante 

sua estadia na maternidade, respondendo um questionário padronizado sobre 

o período pré-natal, incluindo o uso de medicamentos e vitaminas. Dado que 

75% das puérperas haviam sido também entrevistadas durante o estudo pré-

natal da C2015, foi possível complementar a informação sobre o uso de 
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medicamentos e vitaminas captada no estudo perinatal, com a obtida em um 

momento mais próximo à sua utilização. Essa estratégia permitiu qualificar a 

informação, tendo em vista que, durante o pré-natal, o período recordatório era 

menor e, como as entrevistas foram realizadas nos domicílios, foi possível 

verificar as prescrições e embalagens dos produtos utilizados.  

Tanto no estudo pré-natal quanto no perinatal, as informações referentes 

ao uso de ácido fólico foram obtidas por meio das seguintes perguntas: "A Sra. 

usou ou está usando alguma vitamina, cálcio, ácido fólico ou sais de ferro 

desde que ficou grávida?”. Se sim, os nomes destes medicamentos eram 

questionados e, posteriormente, para cada medicamento relatado, eram 

realizadas as seguintes perguntas, com o intuito de caracterizar seu uso: “Em 

que trimestre da gravidez a Sra. usou esse remédio?” 1º trimestre (até 13ª 

semana), 2º trimestre (entre a 14ª a 27ª semana) e 3º trimestre (28ª semana 

em diante ou ainda em uso). Para o atual estudo, foi considerado o uso de 

ácido fólico puro ou em associação com outras vitaminas e/ou sais minerais, 

independente da dosagem. 

O acompanhamento de três meses após o parto foi realizado na clínica 

de pesquisa. Nessa ocasião, os sintomas depressivos maternos foram 

avaliados por meio da EPDS. Esta escala é composta por 10 itens, cada um 

com pontuação que varia de zero a três. A EPDS foi validada para uso no 

Brasil, sendo considerado o ponto de corte ≥ 10 como o melhor para identificar 

mães com sintomas depressivos leves no período pós-parto, com sensibilidade 

de 82,7% (75,3-89,9%) e especificidade 65,4% (59,8-71,1%)5; e o ponto de 

corte ≥ 13, para sintomas depressivos de moderada a grave intensidade, com 

sensibilidade 59,6% (49,5-69,1%) e especificidade 88,3% (83,9-91,9)5.  

Os potenciais confundidores analisados foram: idade (<20, 20-34 e ≥ 35 

anos); cor da pele (branca, preta e parda/outra); escolaridade (0-4, 5-8, 9-11 e 

≥ 12 anos de estudo); renda em salários mínimos (SM), considerando o valor 

de R$ 788,00 em vigor durante o ano de 2015 (≤ 1, de 1,1 a 3, de 3,1 a 6, de 

6,1 a 10 e >10); paridade (1, 2, 3 e ≥ 4 filhos); viver com companheiro 

(sim/não); apoio do pai do bebê durante a gravidez (muito, mais ou 

menos/pouco, nenhum apoio); sintomas depressivos na gestação (EPDS ≥ 

11)21, aplicado no estudo pré-natal; trimestre de início do pré-natal (1º, 2º ou 
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3º); número de consultas de pré-natal (< 6 ou ≥ 6); tabagismo na gestação 

(sim/não); uso de álcool na gestação (sim/não); e atividade física na gestação 

(150 minutos ou mais por semana em pelo menos um trimestre) (sim/não). A 

idade foi coletada em anos completos e, posteriormente, categorizada. A cor da 

pele foi auto referida pelas mães. A escolaridade foi coletada em anos 

completos de estudo e, posteriormente, categorizada. A renda familiar foi 

relatada em reais e, posteriormente, categorizada em salários mínimos. Para a 

paridade, foi considerada também a gestação atual, sem incluir os natimortos, 

sendo categorizada posteriormente. 

A análise dos dados foi realizada no programa estatístico STATA®, 

versão 12.1. A amostra foi descrita apresentando-se as proporções das 

variáveis independentes e intervalos de confiança de 95% (IC95%). As 

mulheres foram classificadas em três grupos em relação à exposição ao ácido 

fólico: sem uso de ácido fólico na gestação, uso durante apenas um trimestre 

da gestação e uso de ácido fólico durante dois ou três trimestres. Foi calculada 

a média e desvio padrão (DP) do escore contínuo da EPDS e a prevalência dos 

desfechos EPDS ≥ 10 e EPDS ≥ 13, com IC95%, para cada categoria de uso 

de ácido fólico. 

As análises ajustadas foram conduzidas por meio de regressão de 

Poisson para os dois desfechos: EPDS ≥ 10 e EPDS ≥ 13. As variáveis foram 

selecionadas em backward, sendo mantidas no modelo aquelas com valor p < 

0,20. O nível de significância adotado para se considerar as associações 

estatisticamente significativas foi 0,05. As variáveis idade, escolaridade (anos 

de estudo), renda, número de consultas de pré-natal e paridade foram 

analisadas na forma contínua. Todas as variáveis incluídas no modelo foram 

testadas quanto à sua associação com o uso de ácido fólico e sintomas 

depressivos pós-parto, apresentando relações estatisticamente significativas. 

Adicionalmente, foram realizadas duas análises complementares: A) por 

regressão logística multinomial, com o desfecho em três categorias: EPDS < 

10, EPDS 10 a 12 e EPDS ≥ 13; e B) por regressão linear, com o desfecho 

EPDS na forma contínua. Foi também realizado teste de interação entre o uso 

de ácido fólico e sintomas depressivos na gestação (EPDS ≥ 11). 
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 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola Superior de 

Educação Física da Universidade Federal de Pelotas sob o Protocolo 522.064, 

registrado na Plataforma Brasil. Todas as entrevistas foram realizadas após a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelas mães. 

 

Resultados 

A Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015 é composta pelos 

nascidos vivos de 4220 mulheres. Houve 160 perdas no acompanhamento de 

três meses e quatorze mulheres não responderam o EPDS nesta visita. O 

escore da EPDS aos três meses pós-parto variou de 0 a 27, com a média de 

5,99 pontos (DP = 4,83). A prevalência de sintomas depressivos leves (EPDS ≥ 

10) foi 20,2% (IC95% 19,0-21,5%) e de sintomas moderados e graves (EPDS ≥ 

13), 11,0% (IC95% 10,0-12,0%).  

Na Tabela 1 estão apresentadas as características da amostra 

analisada, de acordo com as variáveis independentes, e a comparação com a 

coorte original. A maioria das puérperas referiu ter cor da pele branca (70,8%), 

idade entre 20 e 34 anos (70,8%), viver com companheiro (85,8%), ter recebido 

muito apoio do pai do bebê durante a gravidez (89%), ter iniciado o 

acompanhamento pré-natal no primeiro trimestre gestacional (55,5%) e haver 

realizado seis ou mais consultas (86,6%). Pouco mais de um terço (34,5%) 

tinham 9 a 11 anos de estudo, cerca da metade (47,2%) tinham renda familiar 

de 1,1 a 3 salários mínimos e 50,0% eram primíparas. Com relação a 

comportamentos de saúde, 7,4% relataram ter consumido álcool no período 

gestacional, 16,1% eram tabagistas e apenas 10,1% praticaram atividade física 

neste período. Entre as mulheres que haviam sido captadas no estudo pré-

natal (N=3029), 24% apresentaram EPDS ≥ 11. Não houve diferenças 

estatisticamente significativas entre a coorte original e a coorte analisada, em 

relação às variáveis independentes (Tabela 1). 

Entre as 4046 mulheres incluídas na atual análise, 2966 (74,4%; IC95% 

73,0-75,7%) relataram ter usado ácido fólico durante a gestação. Entre as que 

usaram, 88,4% (N = 2621) fizeram uso, em algum momento da gestação, de 

suplemento exclusivo de ácido fólico (sem associações com outras vitaminas 
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ou sais minerais). A Figura 1 mostra os trimestres de uso de ácido fólico pelas 

mulheres participantes do estudo. Das 2966 que relataram ter usado ácido 

fólico durante a gestação, foi possível coletar esta informação de 2689 

mulheres. Dentre as que usaram, 43,8% utilizou ácido fólico apenas durante o 

primeiro trimestre.  

A Tabela 2 mostra a média e DP do EPDS aos três meses e a 

prevalência dos desfechos EPDS ≥ 10 e ≥ 13, de acordo com as categorias de 

exposição. Entre as mulheres que não utilizaram ácido fólico na gravidez, a 

média da EPDS foi 6,8 pontos (DP = 5,3); entre as que utilizaram durante um 

trimestre, de 5,7 (DP = 4,7); e, entre as que utilizaram por dois ou três 

trimestres, de 5,7 (DP 4,6).  

Entre as mulheres que não fizeram uso de ácido fólico, a prevalência de 

EPDS ≥ 10 foi 26,8% (IC95% 24,0-29,5%), e de 18,1% tanto entre as que 

utilizaram durante um trimestre da gestação (IC95% 16,1-20,1%), quanto entre 

as que utilizaram por dois ou três trimestres (IC95% 16,0-20,2%) (Tabela 2). Já 

a prevalência de EPDS ≥ 13 foi de 15,7% (IC95% 13,5-17,9%) entre as 

mulheres que não utilizaram ácido fólico, 9,1% (IC95% 7,5-10,6%) entre as que 

utilizaram durante um trimestre e 9,4% (IC95% 7,8-11,0%) entre as que 

utilizaram por dois ou três trimestres (Tabela 2). 

A Tabela 3 mostra as razões de prevalência para EPDS ≥ 10 e EPDS ≥ 

13, com os respectivos IC95%, obtidos na análise bruta e nos modelos 

ajustados. Para sintomas depressivos leves (EPDS ≥ 10), as variáveis que 

permaneceram para ajuste no modelo final foram escolaridade, apoio do pai do 

bebê, uso de álcool na gestação, paridade e sintomas depressivos na 

gestação. Já para sintomas moderados e graves (EPDS ≥ 13), as variáveis que 

permaneceram no modelo final foram viver com companheiro, paridade e 

sintomas depressivos na gestação.  

Na análise bruta, o uso de ácido fólico apresentou associação 

estatisticamente significativa com diminuição do risco de sintomas depressivos 

pós-parto aos três meses, tanto entre as usuárias de ácido fólico por apenas 

um trimestre como entre aquelas que usaram por dois trimestres ou mais, em 

ambos os pontos de corte da EPDS (Tabela 3). Já nas análises ajustadas, não 
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houve associação estatisticamente significativa entre o uso de ácido fólico na 

gestação e a ocorrência de sintomas depressivos aos três meses pós-parto, 

considerando os dois pontos de corte. 

Nas análises complementares, tanto na regressão logística multinomial 

quanto na regressão linear, os resultados foram semelhantes e no mesmo 

sentido das análises por regressão de Poisson.  O teste de interação não 

indicou que a variável sintomas depressivos na gestação modificasse a 

associação entre uso de ácido fólico e sintomas depressivos no período pós-

parto. 

Discussão 

A prevalência de sintomas depressivos leves aos três meses pós-parto 

foi de 20,2% e de sintomas depressivos de moderada a grave intensidade, de 

11%. O uso de ácido fólico durante a gestação mostrou efeito protetor na 

análise bruta, para ambos os pontos de corte, porém, perdeu significância nas 

análises ajustadas.  

Diversos estudos relataram a relação entre folato e depressão na 

população geral11, 13, 22, 23, mas não há muitas evidências em relação à DPP. 

Um estudo observou baixos níveis séricos de folato e vitamina B12 e níveis 

elevados de homocisteína em mulheres em idade fértil com transtornos 

psicóticos24. Os suplementos de ácido fólico já foram estudados como 

tratamento adjuvante da depressão12, 25,  e dietas ricas em ácido fólico 

sugeriram redução  no risco de depressão em algumas populações26, 27. O 

estudo de Yan3 encontrou um risco menor para DPP em mulheres que haviam 

feito suplementação de ácido fólico por mais de seis meses, em comparação 

com aquelas que suplementaram por menos de seis meses.  

Outros estudos não encontraram relação entre suplementação de ácido 

fólico/níveis de folato e depressão pós-parto. Blunden et al não encontraram 

diferenças significativas entre mulheres com  sem sintomas depressivos pós-

parto em relação à concentração de folato nos glóbulos vermelhos ou ingestão 

alimentar de folato, vitamina B12 e vitamina B6, antes ou durante a gravidez18. 

Chong et al também não observaram diferenças nas concentrações 

plasmáticas de folato em mulheres com e sem DPP, porém as concentrações 
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de folato foram significativamente mais baixas entre aquelas com provável 

depressão gestacional do que naquelas sem sintomas16. Miyake et al não 

observaram associação entre a ingestão de folato, cobalamina ou piridoxina e o 

risco de DPP19. No estudo de Lewis et al não foram encontradas evidências de 

que a suplementação de ácido fólico reduziria o risco de depressão durante a 

gravidez e até 8 meses pós parto. Entretanto, o mesmo estudo mostrou que os 

suplementos de ácido fólico durante a gravidez protegeram contra depressão 

21 meses após o parto, e que esse efeito foi mais pronunciado entre as 

mulheres com o genótipo MTHFR C677T TT17. 

A plausibilidade para o potencial efeito protetor do folato sobre a 

ocorrência de DPP decorre do fato de que esse e outros nutrientes são 

importantes no sistema de neurotransmissão, e a gravidez tende a levar a sua 

depleção9, 10, 28. As concentrações de folato no soro materno e nos eritrócitos 

diminuem a partir do quinto mês de gravidez e costumam permanecer baixas 

por um longo período após o parto29. Folato, vitamina B12 e vitamina B6 são 

fatores críticos no metabolismo da homocisteína, que é um precursor 

necessário na biossíntese dos neurotransmissores serotonina, dopamina e 

norepinefrina, que estão implicados na patogênese da depressão23, 28.  

Dois ensaios randomizados publicados no início da década de 1990 

demonstraram que a suplementação de ácido fólico evitava a ocorrência e a 

recorrência de defeitos do tubo neural30, 31, sendo então recomendada a 

suplementação universal no período pré-concepcional e durante a gestação 

para a prevenção destes defeitos, bem como para prevenção de anemia14, 15. 

No período do estudo, o protocolo vigente no Brasil recomendava o uso de 

ácido fólico durante o período pré-concepcional e apenas no primeiro trimestre 

gestacional4. Porém, é comum não haver a prescrição deste suplemento 

quando a mulher começa o pré-natal tardiamente32.  

Esse estudo apresenta algumas limitações. Não foi possível avaliar a 

dosagem dos suplementos utilizados, tendo sido analisada apenas a 

informação de utilização por trimestre gestacional, porém sem a garantia de 

que o suplemento tenha sido utilizado durante todo o período do trimestre em 

questão. Além disso, nossa análise baseia-se no autorrelato, não tendo sido 
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feito recordatório da dieta ou dosagem de folato sérico. Da mesma forma, não 

foi possível avaliar o uso de suplementação no período pré-concepcional.  

Entre os pontos fortes do nosso estudo encontram-se o fato de que foi 

um estudo de coorte de base populacional, com grande tamanho de amostra, 

em que, para a maioria das participantes, a avaliação dos medicamentos 

utilizados foi realizada em mais de um momento (período pré-natal e perinatal).  

Até o momento, este é um dos poucos estudos sobre essa temática realizados 

em um país de renda média. Também foram realizados diversos ajustes para 

conhecidos fatores de risco para DPP. 

Nosso estudo demonstrou que o efeito de proteção aparentemente 

existente entre o uso de ácido fólico e DPP desparece após controle para 

fatores de confusão, sendo que várias formas de análise levaram ao mesmo 

resultado. Tendo em vista que a DPP é considerada um problema de etiologia 

multifatorial33, 34, com efeitos negativos sobre a mulher, a família e a criança, 

como maior risco de baixo peso no primeiro ano de vida35, dificuldade de 

estabelecimento do vínculo com o bebê36 e prejuízo nos aspectos sociais, 

afetivos e desenvolvimento cognitivo37, 38, é importante que futuros estudos  

busquem mensurar o status nutricional de folato por meio de métodos 

objetivos, como a dosagem sérica.  
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Tabela 1. Comparação entre a coorte original e as participantes do estudo. Coorte de Nascimentos de 
Pelotas, 2015.   

     
Variáveis Coorte original 

(N=4220) 
Participantes  

(N=4046) 
  N % (IC 95%) N % (IC 95%) 

Idade     

< 20 anos 619 14,7 (13,6-15,7) 593 14,7 (13,6-15,8) 

20 - 34 anos 2981 70,7 (69,3-72,0) 2864 70,8 (69,4-72,2) 

≥ 35 619 14,7 (13,6-15,7) 588 14,5 (13,4-15,6) 

Renda (salários mínimos)      

≤ 1 534 12,7 (11,7-13,7) 506 12,5 (11,5-13,5) 
1,1-3,0 1991 47,2(45,7-48,7) 1910 47,2 (45,7-48,8) 

3,1-6,0 1115 26,4 (25,1-27,8) 1077 26,6 (25,3-28,0) 

6,1-10,0 316 7,5 (6,7-8,3) 299 7,4 (6,6-8,2) 
> 10,0 262 6,2 (5,5-6,9) 252 6,2 (5,5-7,0) 
Escolaridade (anos de estudo)      

0 a 4 387 9,2 (8,3-10,0) 361 8,9 (8,0-9,8) 
5 a 8 1084 25,7 (24,4-27,0) 1041 25,7 (24,2-27,1) 
9 a 11 1442 34,2 (32,7-35,6) 1397 34,5 (33,1-36,0) 
≥ 12 1306 31,0 (29,6-32,4) 1246 30,8 (29,4-32,2) 
Cor da pele      

Branca 2982 70,8 (69,4-72,2) 2861 70,8 (69,4-72,2) 
Preta 661 15,7 (14,6-16,8) 635 15,7 (14,6-16,8) 
Parda/outra 570 13,5 (12,5-14,6) 543 13,4 (12,4-14,5) 
Vive com companheiro     

Sim 3620 85,8 (84,7-86,9) 3471 85,8 (84,7-86,9) 
Não 599 14,2 (13,1-15,3) 574 14,2 (13,1-15,3) 
Apoio do pai do bebê  

 
  

Muito apoio 3690 89,0 (88,1-90,0) 3,54 89,0 (88,0-90,0) 
Mais ou menos/pouco apoio 297 7,2 (6,4-8,0) 288 7,2 (6,4-8,0) 
Nenhum apoio 157 3,8 (3,2-4,4) 150 3,8 (3,2-4,4) 
Paridade (apenas nascidos vivos)     

1 2108 50,0 (48,5-51,5) 2023 50,0 (48,5-51,6) 
2 1306 31,0 (29,6-32,4) 1260 31,1 (29,7-32,6) 
3 4461 10,9 (10,0-11,9) 443 11,0 (10,0-11,9) 
≥ 4 343 8,1 (7,3-9,0) 319 7,9 (7,1-8,7) 
Número consultas de pré-natal     

< 6 577 14,0 (13,0-15,1) 531 13,4 (12,3-14,5) 
≥ 6 3538 86,0 (84,9-87,0) 3429 86,6 (85,5-87,7) 
Trimestre de início do pré-natal     

Primeiro 2058 54,9 (53,3-56,5) 2013 55,5 (53,8-57,1) 
Segundo  1461 39,0 (37,4-40,6) 1396 38,5 (36,9-40,0) 
Terceiro 228 6,1 (5,3-6,9) 221 6,1 (5,3-6,9) 
Sintomas depressivos na gestação*     

Sim 746 24,2 (22,6-25,7) 726 24,0 (22,4-25,5) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desigualdade
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Não 2342 75,8 (74,3-77,4) 2303 76,0 (74,5-77,6) 
Uso de álcool na gestação     

Sim 314 7,4 (6,7-8,2) 301 7,4 (6,6-8,3) 
Não 3903 92,6 (91,8-93,3) 3743 92,6 (91,7-93,4) 
Tabagismo na gestação     

Sim 698 16,6 (15,4-17,7) 653 16,1 (15,0-17,3) 
Não 3519 83,4 (82,3-84,6) 3391 83,9 (8,27-85,0) 
Atividade física na gestação (>=150 min/     

semana em pelo menos um trimestre)     

Sim 423 10,0 (9,1-10,9) 407 10,1 (9,1-11,0) 
Não 3797 90,0 (89,1-90,9) 3639 89,9 (89,0-90,9) 
Uso de ácido fólico na gestação    

 
Sim 3080 74,1 (72,8-75,4) 2966 74,4 (73,0-75,7) 
Não 1076 25,9 (24,6-27,2) 1021 25,6 (24,3-27,0) 
*N=3088 mulheres avaliadas no estudo pré-natal através da escala de Edimburgo, considerando o ponto de corte ≥ 
11 (Couto TC, Brancaglion MYM, Cardoso MN, Protzner AB, Garcia FD, Nicolato R, et al. What is the best tool for 
screening antenatal depression? Journal of Affective Disorders. 2015;178:12-7). 
  

 

 

 

Figura 1. Trimestres de uso de ácido fólico na gestação (N=2689). Coorte de Nascimentos de Pelotas, 
2015. 
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Tabela 2. Média e desvio padrão do escore contínuo e prevalências dos desfechos em cada categoria 
de exposição. Coorte de Nascimentos de Pelotas, 2015 
  

Exposição Média e DP escore EPDS  
EPDS ≥10  
(IC 95%) 

EPDS ≥13  
(IC 95%) 

Sem uso de ácido fólico 
(N=1020) 6,8 (5,3) 26,8 (24,0-29,5) 15,7 (13,5-17,9) 
Uso 1 trimestre (N=1391) 5,7 (4,7) 18,1 (16,1-20,1) 9,1 (7,5-10,6) 
Uso 2 ou 3 trimestres 
(N=1298) 5,7 (4,6) 18,1 (16,0-20,2) 9,4 (7,8-11,0) 
DP: Desvio-padrão    
EPDS: Escala de Depressão Pós-natal de Edimburgo   
IC 95%: Intervalo de confiança de 95%   

 

 

 

 

Tabela 3. Associações entre uso de ácido fólico na gestação e sintomas depressivos pós-
parto. Coorte de Nascimentos de Pelotas, 2015. 
     
  EPDS ≥ 10 

 Análise bruta (N=3709) Análise ajustada (N=2810)* 
RP (IC 95%) Valor P RP (IC 95%) Valor P 

Sem uso de ácido fólico 1 <0,001 1 0,112 

Uso em um único trimestre 0,68 (0,58-0,79)  0,96 (0,80-1,14) 
Uso em dois ou três trimestres  0,68 (0,58-0,79)   0,87 (0,72-1,04) 
 EPDS ≥ 13 

 Análise bruta (N=3709) Análise ajustada (N=2810)* 
RP (IC 95%) Valor P RP (IC 95%) Valor P 

Sem uso de ácido fólico 1 <0,001 1 0,107 

Uso em um único trimestre 0,58 (0,46-0,72) 0,84 (0,65-1,10) 
Uso em dois ou três trimestres  0,60 (0,48-0,75) 0,80 (0,61-1,04) 

     
*Análise ajustada (Regressão de Poisson) para idade, escolaridade, cor da pele, renda, paridade, viver com 
companheiro, apoio do pai do bebê, trimestre de início do pré-natal, número de consultas pré-natal, tabagismo na 
gestação, uso de álcool na gestação, atividade física na gestação e sintomas depressivos na gestação (EPDS ≥ 11) 
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Estudo avalia uso de medicamentos durante a gestação e lactação 

O uso de medicamentos por mulheres durante a gestação e lactação é uma 

prática muito frequente que tem crescido nos últimos anos, visto que vem 

aumentando a frequência de doenças crônicas durante a gravidez, como 

hipertensão e diabetes, em decorrência do aumento da idade média em que as 

mulheres engravidam e de outros fatores como o aumento da obesidade. 

Considerando o fato de que o uso de medicamentos nestas fases pode ter 

influência também na saúde da criança, a informação sobre seu uso durante a 

vida reprodutiva é um importante tema de saúde pública.  

 

Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas utilizando dados das 

mulheres cujos filhos participaram da Coorte de Nascimentos de 2015 teve 

como objetivos descrever o uso de medicamentos durante a gestação, 

descrever o uso de medicamentos até três meses pós-parto e sua relação com 

o desmame e avaliar a relação do uso de ácido fólico durante a gestação e a 

ocorrência de sintomas depressivos pós-parto. 

 

Os resultados da pesquisa demonstraram que 92,5% das mulheres fizeram uso 

de medicamentos durante a gestação (excluindo sais de ferro, ácido fólico, 

vitaminas e outros minerais), sendo que 27,7% delas se automedicaram em 

algum momento durante a gestação. As mulheres que tiveram três ou mais 

problemas de saúde durante a gravidez fizeram maior uso de medicamentos. A 

automedicação foi mais frequente nos grupos de baixa renda, entre fumantes e 

mulheres que tiveram três ou mais gestações. 

Alguns medicamentos são recomendados rotineiramente durante a gravidez no 

Brasil, como o ácido fólico. O estudo demonstrou que as mulheres que não 

utilizaram ácido fólico na gestação tiveram maior prevalência de sintomas 

depressivos, porém, nas análises ajustadas para fatores de confusão como 

escolaridade da mulher, apoio do pai do bebê e paridade, não foi comprovada 

relação entre o uso de ácido fólico na gestação e a ocorrência de sintomas 

depressivos aos três meses pós-parto. 
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Todos os medicamentos utilizados pelas mães do nascimento ao terceiro mês 

pós-parto foram classificados segundo a segurança na lactação, utilizando um 

critério brasileiro e outro internacional. O uso de medicamentos com algum 

risco para a lactação foi frequente (79,6% considerando as Categorias de Risco 

na Lactação de Hale e 12,3% considerando os critérios do Ministério da Saúde 

do Brasil). Não foram encontradas diferenças nas taxas de desmame entre o 

grupo de mães que não fazia uso de medicamentos ou usava apenas 

medicamentos compatíveis com a lactação e o grupo que usava medicamentos 

com algum risco para a lactação, segundo ambos os critérios. Quanto aos 

comportamentos analisados, 10,6% das mães participantes do estudo 

responderam que optaram por não usarem medicamentos por estarem 

amamentando e 2,8% delas pararam de amamentar devido ao uso de algum 

medicamento. Entre as mães que não amamentaram, 10,2% delas relataram 

que o uso de medicamentos foi o motivo para a criança não ter sido 

amamentada. 

 

O estudo foi conduzido pela médica e doutoranda Bárbara Heather Lutz, sob 

orientação da professora Andréa H. Dâmaso, do Programa de Pós-Graduação 

em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas e em colaboração com o 

professor Diego G. Bassani, do Centre for Global Child Health (The Hospital for 

Sick Children, Universidade de Toronto). A publicação completa do estudo 

pode ser encontrada na página do Programa (http://www.epidemio-

ufpel.org.br). 
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