ALEITAMENTO MATERNO:
mudando vidas e melhorando sua saúde

AMAMENTAÇÃO E TOXICOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL
A terapia medicamentosa materna é, na grande maioria das vezes, compatível com a amamentação.
Por outro lado, os riscos da alimentação do lactente com fórmulas infantis são significativos e não
devem ser banalizados.
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RESUMO
Introdução
O uso de medicamentos pela nutriz, uma prática comum que se inicia ainda na maternidade e persiste durante
todo o período da lactação é, sabidamente, um fator de risco para a interrupção precoce do aleitamento materno.
Os pediatras, apesar de não prescreverem medicamentos para as nutrizes, são frequentemente questionados
por elas ou por colegas de outras especialidades sobre a segurança dos medicamentos para uso durante a
lactação. O conhecimento científico, incluindo o farmacológico, é dinâmico e mutável. Na atualidade, vários
fármacos são lançados no mercado e numerosas pesquisas são publicadas anualmente sobre a segurança do
uso de medicamentos e outras substâncias durante a lactação. Assim, faz-se necessária a constante atualização
acerca desse tema pelos pediatras.
O número de mulheres que desmamam os seus filhos para utilizar medicamentos é significativo. Pesquisas em
muitos países estimam que 90 a 99% das mulheres que
amamentam receberão pelo menos alguma medicação durante a primeira semana após o parto. Outros estudos
sugerem que o uso de medicamentos é uma das principais razões pelas quais as mulheres interrompem a
amamentação prematuramente.
Considerações finais
A terapia medicamentosa é, na grande maioria das vezes, compatível com a amamentação. Assim, raramente
o desmame deve ser indicado por causa do uso de medicamento pela nutriz. É inaceitável que o médico indique
o desmame meramente
por desconhecimento acerca da segurança do medicamento para uso na lactação, privando a criança e a mãe
dos efeitos positivos da amamentação sobre sua saúde. Os riscos da alimentação da criança pequena com
fórmulas infantis são significativos e não devem ser banalizados.
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