


Medicações Cardiovasculares na 
Gravidez

MARIA ELIZABETH CAETANO COSTA
Cardiologista pela  SBC

Mestre em medicina pela UNIFESP

Docente do Centro Universitário do Estado do Pará                          

( CESUPA)

Centro Universitário Metropolitano da Amazônia                         ( 

UNIFAMAZ)

Ex-presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher     

(DCM)

bncaetano14@gmail.com



CONFLITO DE INTERESSE:

NADA A DECLARAR





. Hurst’s the Heart. 14th edition. New York, NY: McGraw Hill, 2017.



Elkayam MD et al. Cardiology in Review  2004;12:201-221

ØABSORÇÃO

• Redução da 
motilidade intestinal

• Aumento da acidez gástrica 

ØDISTRIBUIÇÃO
Aumento do DC 

• Aumento volume plasmático
• Aumento água corpórea

ØLIGAÇÃO DAS PROTEÍNAS
Redução dos sítios de ligação 

das drogas 

ØELIMINAÇÃO DAS DROGAS
50% aumento da filtração glomerular

FARMACOCINÉTICA
DROGAS/GRAVIDEZ



Diminuição da absorção Retardo da motilidade intestinal,

Aumento do volume de distribuição Redução do pico de concentração dos fármacos 
hidrofílicos e lipofílicos, e variações na meia-vida

Aumento do metabolismo hepático Redução da concentração plasmática de fármacos que 
têm passagem pelo fígado

Aumento do fluxo renal
Redução da concentração plasmática de fármacos com 

excreção renal. Função tubular absorção/excreção é 
variável

Farmacocinética durante a gravidez
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CATEGORIA C
• Os estudos em animais têm demonstrado que esses medicamentos podem exercer efeitos teratogênicos ou é tóxico
para os embriões, mas não há estudos controlados em mulheres ou não há estudos controlados disponíveis em
animais nem em humanos. Este tipo de medicamento deve ser utilizado apenas se o benefício potencial justificar o
risco potencial para o feto.
• PRESCRIÇÃO COM RISCO.

CATEGORIA B
• os estudos realizados em animais não demonstraram risco fetal, mas não há estudos
• controlados em mulheres ou animais grávidos que mostrem efeitos adversos (que não seja uma diminuição na
fertilidade), não sendo confirmado em estudos controlados em mulheres no primeiro trimestre (e não há nenhuma
evidência de um risco em trimestres posteriores).
• Também se aplica aos medicamentos nos quais os estudos em animais mostraram efeitos adversos sobre o feto,
mas os estudos controlados em humanos não demonstraram riscos para o feto. PRESCRIÇÃO COM CAUTELA.

CATEGORIA D
• já existe evidência de risco para os fetos humanos, mas os benefícios em certas situações, como nas doenças
graves ou em situações que põem em risco a vida, e para as quais não existe alternativa terapêutica –para os quais
fármacos seguros não podem ser utilizados ou são ineficazes – podem justificar seu uso durante a gravidez, apesar dos
riscos.
• PRESCRIÇÃO COM ALTO RISCO.

Avaliação da Agência Americana (FDA) sobre fármacos usados na gravidez até 2015

CATEGORIA X
• PRESCRIÇÃO CONTRA-INDICADA



Informações obrigatórias

REFERENTES À GRAVIDEZ: risco de uso da medicação, compatibilidade com a lactação, potencial reprodutivo em homens e mulheres, 
informações sobre testes de gravidez e uso de anticoncepcionais

RESUMO DE RISCO: absorção do medicamento por via sistêmica durante a gravidez, dados de estudos em humanos, animais e desfechos 
fetais adversos rotulados que incluem perdas fetais e malformação

CONTRAINDICAÇÃO NA GRAVIDEZ: anomalia estrutural, embriopatia ou mortalidade fetal e neonatal, prejuízo funcional (toxicidade 
múltipla de órgãos), alteração de crescimento, retardo ou prematuridade

CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS: orientações essenciais para prescrição considerando ajustes de dose durante a gravidez e no pós-parto, doenças 
maternas associadas e/ou risco de embriopatia fetal, reações adversas maternas e fetais e efeitos da medicação no trabalho de parto e no parto

DADOS ADICIONAIS: informações de estudos em animais e humanos que suportam as declarações de risco apresentadas anteriormente

Registro da exposição durante a gravidez: informação para profissionais da saúde, com telefone toll free para se obter informação 
sobre o registro

• Data

• Humano

• Animal

Regra de Rotulagem de Gravidez e Lactação - Administração de Alimentos e Medicamentos



FÁRMACO Uso na gravidez Efeitos materno- fetais Lactação

IECA E BRA Não

Disginesia e insuficiência renal

Compatível (captopril, enalapril, losartana)Malformação congênita 
cardiovascular e neurológica

AMLODIPINA Sim
Não teratogênico

Provavelmente compatível
Dados limitados em humanos

ATENOLOL Não
RCIU Compatível, mas com cautela (opções mais 

seguras)Bradicardia e hipoglicemia fetal

SUCCINATO DE 
METOPROLOL

Sim
Baixo peso ao nascer e RCIU Compatível, mas com cautela (efeitos do 

betabloqueador Não recém-nascido)Bradicardia e hipoglicemia fetal

NIFEDIPINA Sim Provável baixo risco em 
qualquer fase da gestação Compatível

EFEITOS DO USO DE ANTI-HIPERTENSIVOS NA GRAVIDEZ E NA LACTAÇÃO
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METILDOPA Sim Provável baixo risco em qualquer fase da gestação Compatível

CLONIDINA Sim Provável baixo risco em qualquer fase da gestação Compatível

VERAPAMIL Sim Provável baixo risco em qualquer fase da gestação Compatível

NITROPRUSSIATO DE SÓDIO Sim – risco da exposição 
fetal aos cianetos

Não foi descrita mal formação congênita Acúmulo 
de cianeto Não compatível

FUROSEMIDA Sim Redução no líquido amniótico Compatível*

HIDROCLOROTIAZIDA Sim Sem evidência de teratogênese. Risco de 
hipovolemia Compatível*

HIDRALAZINA Sim Trombocitopenia neonatal e síndrome lúpus “like” Compatível

ESPIRONOLACTONA Não (ação antiandrogênica) Sem evidência de teratogênese. Ação 
antiandrogênica (feminilização de feto masculino)

Não 
recomendado

AMILORIDA Sim Sem evidência de teratogênese de Risco de 
hipovolemia Compatível*

Posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia para Gravidez e Planejamento
Familiar na Mulher Portadora de Cardiopatia-
2020



Fármaco Uso na gravidez Efeitos materno-fetais Lactação

Lidocaína Sim
Não teratogênico, altas doses; 

são descritas depressão 
respiratória e acidose fetal

Compatível

Propafenona Sim Sem dados no primeiro trimestre, 
sem complicações nos demais Provavelmente compatível

Propranolol Sim Baixo peso ao nascer e RCIU 
Bradicardia e hipoglicemia fetal

Compatível, mas com cautela 
(efeitos do betabloqueador no 

recém-nascido)

Sotalol Não
Baixo peso, 

RCIU, torsade de pointes quando 
associado a hipomagnesemia

Não

Amiodarona Não Hipo e hipertireoidismo fetal, 
baixo peso ao nascer, QT longo Não

Efeitos do uso de antiarrítmicos na gravidez e na lactação
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FÁRMACO Uso na gravidez Efeitos materno-fetais Lactação

MONITRATO DE 
ISOSORBIDA Sim Cefaleia, hipotensão, não teratogênico Compatível

HIDRALAZINA Sim Trombocitopenia neonatal e síndrome lúpus 
“like” Compatível

CARVEDILOL Sim Bradicardia Compatível

SUCCINATO DE 
METOPROLOL

Sim
Baixo peso ao nascer e RCIU Compatível, mas com cautela (efeitos do 

betabloqueador no recém-nascido)Bradicardia e hipoglicemia fetal

BISOPROLOL
Não Baixo peso ao nascer e RCIU Bradicardia e 

hipoglicemia fetal
Compatível (efeitos do betabloqueador no 

recém-nascido)Risco/benefício

DIGOXINA Sim Não teratogênico Compatível

DOBUTAMINA Sim Não teratogênico em animais Provavelmente compatível

MILRINONE
Não Risco em animais

Provavelmente compatível
Risco/benefício Sem evidência em humanos

SACUBITRIL/ VALSARTANA Não Idem BRA; sacubitril dados inadequados Não

IVABRADINA Não
Defeitos cardíacos em animais

NãoRCIU
Bradicardia no recém-nascido

EFEITOS DO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NA GRAVIDEZ E NA LACTAÇÃO
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Fármaco Pode ser usado na gravidez Riscos materno-fetais Lactação

ASPIRINA Sim Hemorragia Compatível

CLOPIDOGREL Sim (benefício maior que o risco) Hemorragia Provavelmente compatível

PRASUGREL Não Risco/benefício Sem evidência em humanos Provavelmente compatível

TICAGRELOR Não Risco/benefício Sem evidência em humanos Provavelmente compatível

TICLOPIDINA Não Trombocitopenia, neutropenia Não

TIROFIBAN Sim (benefício maior que o risco) Hemorragia Compatível

ABCIXIMAB Sim (benefício maior que o risco) Hemorragia Compatível

EPIFIBATIDE Sim (benefício maior que o risco) Hemorragia Compatível

EFEITOS DO USO DE ANTIPLAQUETÁRIOS NA GRAVIDEZ E NA LACTAÇÃO
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Fármaco Pode ser usado na gravidez Riscos materno-fetais Lactação

STREPTOQUINASE Sim (benefício maior que o 
risco) Risco de hemorragia Compatível

TENECTEPLASE Sim (benefício maior que o 
risco) Risco de hemorragia Compatível

ALTEPLASE Sim (benefício maior que o 
risco) Risco de hemorragia Compatível

UROQUINASE Sim Inibidores de proteinase da 
placenta inativam uroquinase Compatível

Efeitos do uso de trombolíticos na gravidez e na lactação
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Fármaco Pode ser usado na gravidez Observações materno-fetais Lactação

VARFARINA

Não Síndrome varfarínica no primeiro 
trimestre, outras anomalias 

congênitas e neurológicas nos 
demais

Compatível
Risco/benefício

HEPARINA Sim Trombocitopenia Compatível

ENOXAPARINA Sim Compatível

FONDAPARINUX Sim Várias revisões sugerem 
segurança durante a gravidez Compatível

APIXABANA Não
Baixo risco em animais, 

evidências não apoiam a 
segurança em humanos

Não

DABIGATRANA Não
Moderado risco em animais, 

evidências não apoiam a 
segurança em humanos

Não

RIVAROXIBANA Não
Moderado risco em animais, 

evidências não apoiam a 
segurança em humanos

Não

Efeitos do uso dos anticoagulantes na gravidez e na lactação
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Efeitos do uso de hipolipemiantes na gravidez e na lactação

Fámaco Uso na gravidez Efeitos materno-fetais Lactação

ESTATINAS Não Sem evidências de 
teratogênese Não

FIBRATOS Não Teratogênese em animais, 
sem evidência em humanos Não

EZETIMIBE Não
Baixo risco em animais, 

evidências atuais não apoiam 
o uso na gestação

Não

ALIROCUMAB Não
Baixo risco em animais, 

evidências atuais não apoiam 
o uso na gestação

Não

COLESTIRAMINA Sim Possível redução na absorção 
de vitaminas Provavelmente compatível
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RECOMENDAÇÕES PARA USO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO NA PROFILAXIA DE PRÉ-
ECLÂMPSIA

Nível de risco Fator de risco Recomendação

Alto

Pré-eclâmpsia prévia com desfecho 
fetal adverso Gestação multifetal

HAS crônica Diabetes melito tipos 1 
ou 2 Doença renal Doença 
autoimune (lúpus/SAAF)

Recomenda-se AAS em baixa dose 
para um ou mais desses critérios

Moderado

Nuliparidade Obesidade (IMC ≥ 30) 
História familiar de pré-eclâmpsia 

(mãe ou irmã) Idade ≥ 35 anos 
História obstétrica prévia ruim (PIG, 
prematuridade, baixo peso, mais de 

10 anos de intervalo entre as 
gestações)

Considerar uso de AAS em       
baixa dose se paciente com     mais 

de um fator de risco
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RECOMENDAÇÃO DE VASODILATADORES POR VIA INTRAVENOSA NA 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA

Vasodilatador Posologia Ajuste

Nitroglicerina Início: 10 a 20 mcg/min Máximo: 
200 mcg/min

A cada 15 min Aumento: 10 a 20 
mcg/min

Nitroprussiato de sódio Início: 0,3 mcg/kg/min Máximo: 5 
mcg/kg/min

A cada 15 min Aumento: 0,3 a 0,5 
mcg/kg/min
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• Former Food and Drug Administration ABCDX categories: A) 

no demonstrated risk to the fetus based on well-controlled

human studies; B) no

• demonstrated risk to the fetus based on animal studies; C) 

animal studies have demonstrated fetal adverse effects, no 

human studies, potential

• benefitsmaywarrant use of the drug; D) demonstrated human

fetal risk, potential benefitsmaywarrant use of the drug; and

X) demonstrated high risk

• for human fetal abnormalities outweighing potential benefit; 

N) nonclassified. ACE . angiotensin-converting enzyme; ARB . 

angiotensin receptor

• blocker; DOACs . direct oral anticoagulants; ERA . endothelin-

receptor antagonists; INH . inhIV . intravenous; PO . by mouth.

• aled; 

Halpern, D.G. et al. J Am Coll Cardiol. 2019;73(4):457–76.



CENTRAL ILLUSTRATION Cardiovascular Medications in Pregnancy

Halpern, D.G. et al. J Am Coll Cardiol. 2019;73(4):457–76.
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