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 Mantidos:

Uso compatível com a amamentação.

Uso criterioso durante a amamentação. 

Uso contra-indicado durante a amamentação. 

Acrescido de comentários...
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1- “Quais medicamentos são 

contra-indicados durante a 

amamentação?”



“Um medicamento deve ser contra-indicado durante a 

amamentação somente quando existirem evidências

de dano à saúde do lactente ou à lactogênese”.

Hale, 2008

Desmame relacionado ao uso de drogas 

lícitas,  ilícitas  e  cosméticos.



1- Medicamentos contra-indicados durante a amamentação

Fármacos Efeitos

Amiodarona Risco de hipotireoidismo

Antineoplásicos e imunossupressores Supressão da medula óssea

Chumbo Risco de atraso cognitivo e DNPM

Bromocriptina e cabergolide Supressão da lactação

Dissulfiram Risco de efeito antabuse se uso com  formas 

farmacêuticas com álcool.

Doxepin Relatos de distúrbio de sucção, hipotonia

muscular, vômitos, icterícia e sonolência.

Drogas de abuso (anfetaminas, cocaína, fenciclidina,

heroína, LSD, maconha)

Podem causar dependência e efeitos como

irritabilidade e letargia.

Etretinato Risco de fechamento precoce de epífises ósseas e

hepatotoxicidade.

Isotretinoína Risco de anorexia, náuseas, vômitos, fadiga,

cefaléia e hepatotoxicidade.

Hormônios (danazol, dietilestilbestrol, leuprolide) Supressão da lactação

Sais de ouro Risco de rush e reações de idiossincrasia

Estrontium-89 Exposição à radiação

Zonisamida Risco de sonolência, cefaléia, náuseas, anorexia,

irritabilidade e leucopenia.



1- Medicamentos contra-indicados durante a amamentação

AAP, 2001.



 Pseudoefedrina: supressão da lactação.

 Derivados do ergot (ergotamina, metilergometrina):

supressão da lactação.

 Iodeto de potássio: risco de hipotireoidismo.

 Naproxeno (uso crônico): hemorragia no lactente.

 Etinilestradiol: evitar durante aleitamento materno

exclusivo.

ATENÇÃO !



S194 Jornal de Pediatria - Vol. 80, Nº5(supl), 2004



2- “Posso ingerir bebidas alcoólicas 

durante a amamentação?”
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 Álcool ou Etanol: Depressor do Sistema Nervoso Central.

 A enzima álcool-desidrogenase é reduzida em recém-nascidos 
e lactentes jovens.

 Dose relativa no lactente = 16%.

O bebê ingere aproximadamente 16% do álcool ingerido pela mãe. Para 
que uma droga seja considerada segura para uso durante a lactação 

este valor não deve ser maior que 10,0%.

 Tmax = 30 a 90min.

2- Álcool e Amamentação



 Efeitos sobre comportamento e odor do leite

Mennella JA, Beauchamp GK. The transfer of alcohol to human milk. 

Effects on flavor and the infant`s behavior. N Engl J Med 1991; 

325(14):981-985

 Redução da ingesta de leite

 Alteração no odor do leite materno

2- Álcool e Amamentação



 Redução da lactogênese

 Mennella JA. Regulation of milk intake after exposure to 
alcohol in mother`s milk. Alcohol Clin Exp Res 
2001;25(4):590-593

 Ingestão de 0,3g/kg  23% volume de leite materno. 

 Mulher 60kg:

 Cerveja (grad alcoólica 5%)   1 lata de 350ml

 Vinho (grad alcoólica 12%)   150ml (uma taça)

 Cobo E. Effect of different doses of ethanol on the milk-
ejecting reflex in lactating women. Am J Obstet Gynecol 
1973; 115 (6):817-821

 0,5 a 0,93g/kg  Redução significativa do reflexo de ejeção

 1,0 a 1,48g/kg  Redução da resposta à sucção

2- Álcool e Amamentação



 Efeito galactogogo da cerveja:

 “Conclui-se que o salsolinol (tetrahydroisoquinoline compound

with opiate agonist and dopamine antagonist properties) não é
responsável pela secreção de prolactina induzida
pela ingestão de cerveja”

Carlson et al. Beer-induced prolactin secretion: a clinical and 
laboratory study of the role of salsolinol.

J Clin Endocrinol Metab 1985; 60(4):673-677.

 “Um polissacarídeo da cevada parecer ser o
componente estimulante da secreção de prolactina
da cerveja”

Koletzko B, Lehner F. Beer and breastfeeding. 

Adv Exp Med Biol 2000; 478:23-28

2- Álcool e Amamentação



 Recomendações

 AAP (2001):

 Compatível com a amamentação

 Hale (2004):

 Moderadamente seguro

 Discussão

 Dose

 Frequência: uso esporático x alcoolismo

 Horário da mamada (>3hs)

2- Álcool e Amamentação

Manual AM - 2010



 Hipótese de Trotter (Thomas Trotter, 1804)

 “Desmame precoce aumenta o risco de alcoolismo na 
vida adulta”

 Goodwin et al. Breast-feeding and alcoholism: the 
Trotter hypothesis. Am J Psychiatry 1999; 156(4):650-2.

 200 crianças nascidas entre 1959-61

 Antecedentes familiares de alcoolismo

 Aos 30 anos:
 27 alcoólatras  13 (48%) mamaram menos 3m

 173 não alcoólatras  33 (19%) mamaram menos 3m

2- Álcool e Amamentação



“Gostaria de saber se uma mãe que está dando leite 

do peito para filha de 3 meses, pode beber muito, 

tipo ficar ''grogue'' e dar de mamar no dia 

seguinte?”

2- Álcool e Amamentação

• Pico de concentração do álcool no leite materno: 30 a 90 min.

• Metabolização do álcool: 7 a 10grs / hora

• Excreção do álcool – 12 horas após (?)



3- “O fumo pode prejudicar um bebê 

que mama no peito?”



 Nicotina

 Características farmacológicas:

 Psicoestimulante, lipossolúvel, baixa ligação às
proteínas plasmáticas

 Relação leite/plasma = 2,9

 Dose relativa no lactente = 8,0 %

 Concentração no leite materno:

 Fumantes (17cig/d) = Transdérmico (24mg/d)

 70% menor com uso de 7mg/d transdérmico (adesivo).

 30 a 60% menor com uso de goma de mascar.

3- Tabagismo e Amamentação



 Alteração do sabor do leite materno
Nafstad et al., 1997

 Redução da produção de prolactina
Matheson e Rivrud, 1989 

Hopkinson et al., 1992

 Menor tempo de amamentação em fumantes 
passivas e ativas Chaves, 2004

Horta et al., 1997

Liu et al., 2006

 Tabagismo – Ansiedade – Depressão 
Eriksen, 1996

3- Tabagismo e Amamentação



• “O uso de álcool e tabaco pelas nutrizes esteve associado a menor 

tempo de aleitamento materno pela análise multivariada” RR=1,92 (1,29-2,85); 

IC=95%, p=0,001

Chaves, 2004

“Abandonar o fumo durante a gravidez esteve associado a tempo de 

aleitamento materno maior que 6 meses” OR = 3.70 (1.55 - 8.83); IC=95%; p<0.05

Giglia et al., 2006

“Tabagismo materno está associado ao desmame precoce. A suspensão 

do fumo durante a gravidez e diminuição do número de cigarros fumados 

no pós parto pode elevar a duração do aleitamento materno”

Liu et al., 2006

3- Tabagismo e Amamentação



 A incidência de doenças respiratórias agudas é menor em filhos

de tabagistas que amamentam em comparação aos filhos de

tabagistas que não são amamentados.

Wooard et al., 1990

 Efeitos negativos da exposição intrauterina ao tabaco sobre a 

performance cognitiva aos 9 anos foi limitada às crianças não 

amamentadas.

Batstra et al., 2003

3- Tabagismo e Amamentação



Nicotina (Manual AM - 2010)

3- Tabagismo e Amamentação



Desmame relacionado ao uso de drogas 

lícitas,  ilícitas  e  cosméticos.

• Cocaína / crack: vômito, diarréia, excitabilidade, constrição nos vasos

periféricos, dilatação das pupilas, e aumento da temperatura, freqüência

cardíaca e pressão arterial.

• Inalantes: podem induzir diretamente a parada cardíaca e morte dentro

de poucos minutos de uma única sessão de uso prolongado.

• Heroína: overdose fatal, aborto espontâneo, colapso venoso e doenças

infecciosas, incluindo HIV/AIDS e hepatite. Complicações pulmonares,

incluindo vários tipos de pneumonia, podem resultar da condição de saúde

precária do usuário, assim como do efeito depressor da heroína na

respiração.



Desmame relacionado ao uso de drogas 
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 Maconha:
 Ao contrário do que alguns pensam, a maconha pode trazer grandes

problemas para a vida e saúde do indivíduo. Os efeitos a curto prazo do
uso da maconha incluem problemas com memória e aprendizado;
percepção distorcida; dificuldade em pensar e resolver problemas; perda da
coordenação; e aumento da freqüência cardíaca. Pesquisas têm
demonstrado que o uso da maconha a longo prazo causa algumas
mudanças no cérebro semelhantes aos vistos no abuso de outras drogas
consideradas mais "pesadas".

 Ecstasy:
 O ecstasy é neurotóxico. Além disso, em altas doses pode causar aumento

agudo da temperatura corporal (hipertermia maligna), o que pode levar a
lesão muscular e insuficiência dos rins e sistema cardiovascular. Foi

demonstrado que o MDMA causa lesão cerebral, afetando os neurônios, e

ainda efeitos psicológicos de confusão, depressão, distúrbios do sono,

ansiedade grave e paranóia.



4- “Estou amamentando e gostaria de 

fazer escova progressiva. 

Posso?”



 Formol em cosméticos (ANVISA, 2001):
 Conservante a 0,2%

 Agente endurecedor de unhas a 5%

http://www.anvisa.gov.br/cosmeticos/alisantes/escova_progressiva.htm

 Escova progressiva (fórmulas caseiras) – formol a 3,5%

 O formol está sendo utilizado em concentrações maiores
que a permitida, com a função de alisante. Entretanto,
este uso não é permitido pela Anvisa pois pode causar
riscos à saúde.

 Escovas progressivas sem formol !

4- Escova progressiva e Amamentação



5- “Posso utilizar tintura para cabelo 

durante o período que estiver 

amamentando?”



 Acetato de chumbo

 Metal pesado acumulável (t½ = 20 a 30 anos no 

osso)
 Excreção no leite materno

 Efeitos tóxicos:

 Piora do rendimento escolar e desenvolvimento 

neuropsicomotor, anorexia, mal estar, gosto metálico, 

cefaléia e cólicas abdominais. 

 Amônia: Fixar / Descolorir / Efeito tóxico???

5- Tintura de cabelo e Amamentação



6- Estou amamentando e quero usar 

Botox® / Dysport ®. Existe algum risco?



 Toxina Botulínica Tipo A

 Características farmacológicas: 

 Uso IM

 Baixíssima absorção

 Efeitos adversos: locais / sistêmicos

 Informação em bula: “Avaliar risco-benefício”

6- Toxina botulínica e Amamentação



 Tatuagens aréolo-mamilares

 Procedimento não médico

 Risco de infecção local  obstrução do óstio ductal

 Tatuagens temporárias (tinta “henna”)  dermatite 

local

 Não realizar tatuagens na mama durante 

a amamentação

7- Tatuagem e Amamentação



Desmame relacionado ao uso de drogas 
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“Quem não compreende um olhar, tampouco 

compreenderá uma longa explicação...” 

MÁRIO  QUINTANA

E-mail: lucianoborges@mednet.com.br
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OBRIGADO

"Viver é se misturar sem perder a essência."

Luís Tavares
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