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A utilização de medicamentos na gestação seja por automedicação, indicação médica nas consultas
clínicas rotineiras ou devido à intercorrências que a gestante está sujeita, é constante. E como
resultado do uso de medicação, pode acarretar na mulher gestante problemas como aborto,
malformação congênita, indução de contrações prematuras, ocasionando alterações indesejáveis na
gestação e no feto, devido à existência de inúmeras lacunas a respeito da falta de conhecimento e
orientação correta por parte dos profissionais de saúde e a divulgação de informações dos possíveis
riscos. Desta forma, o desenvolvimento desse projeto justifica-se pela necessidade de elaborar um
material trazendo informações sobre a automedicação indiscriminada e os riscos do uso de
medicamentos em mulheres gestantes. Descrever a experiência sobre a elaboração de um material
destinado a informar sobre os riscos do uso de medicação na gestante. O presente trabalho trata-se
de um relato de experiência sobre a elaboração de um flyer como resultado do Projeto Integrador
Bases Fisiopatológicas do 4º período de enfermagem do Centro Universitário São Lucas. Para a

construção do material informacional, buscamos selecionar informações por meio de artigos através
das bases de dados acessadas pelo portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e um livro presente
na biblioteca virtual do Centro Universitário São Luca, para fomentar conhecimento a população
com objetivo de ações educacionais. Buscou-se proporcionar o conhecimento sobre os riscos de uso
de fármacos na gravidez e o ato de se automedicar, com isso trazer saberes de forma coesa e clara,
afim de que o destinário/ouvinte ao ter conhecimento sobre o assunto consiga observar os
malefícios de forma objetiva. A elaboração do material informativo, no modelo flyer ofertou as
informações que serão utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades Hospitalares durante a
realização das práticas e estágios. Além do objetivo de alertar as mulheres grávidas sobre
automedicação e os possíveis riscos, beneficia os profissionais da saúde com informações para o
melhor cuidado e relara recomendações para promover o uso seguro de medicação na gravidez,
direcionado ao público alvo gestantes. Apesar da dificuldade de encontrar estudos sobre o assunto,
o que fica perceptível é o grande desconhecimento que existe frente a essa problemática,
dificultando a busca pela informação de extrema importância que os estudantes, profissionais da
área da saúde e população precisam conhecer, dominar e estar informados. O referente flyer foi
construído a partir de pesquisas que sustentam o conhecimento, facilitaram o debate sobre o risco de
uso de medicação na gestação, bem como evidenciaram a importância de identificar as interações
medicamentosas e os riscos de se automedicar e conhecer o uso seguro de medicação na gravidez.
Diante disso, o flyer informacional mostrou-se amplamente necessário com retorno positivo. O
mesmo foi lançado em mídias sociais oficias e também será disponibilizado assim que for possível,
nas Unidades Básicas de Saúde do estado de Rondônia e será utilizado na realização das ações de
educação em saúde nas práticas supervisionadas no curso de enfermagem direcionadas as gestantes
e profissionais de saúde. O flyer traz como contribuição positiva e de grande importância,
informações esclarecedoras e necessárias para acadêmicos que participaram da sua construção e de

acadêmicos da área da saúde que terão acesso ao mesmo. O flyer foi construído com o intuito de
trazer esclarecimento para os acadêmicos da área da saúde, profissionais da saúde e principalmente
gestantes sobre o uso indevido e excessivo de medicamentos durante a gestação e os riscos como
resultados e possíveis interações medicamentosas. A construção desse material informacional,
possibilitou aos acadêmicos, envolvidos, a aquisição de conhecimentos que contribuirão tanto para
sua formação como para o conhecimento acadêmico.
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