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Introdução: Os antidepressivos estão entre os medicamentos mais prescritos para mulheres no 

período da lactação. As informações sobre a compatibilidade do uso de medicamentos durante 

a lactação contidas nas bulas são insuficientes e, muitas vezes, pouco confiáveis. Desse modo, 

a ausência de informações para as lactantes e para os profissionais de saúde podem levar a 

uma interrupção desnecessária na amamentação.  

Objetivos: Avaliar a concordância entre as recomendações de segurança de medicamentos 

durante a lactação presentes nas bulas dos cinco antidepressivos mais prescritos no Brasil e as 

evidências apresentadas em livros e bases de dados especializados. 

Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo, no qual foram avaliadas as recomendações 

de segurança do uso durante a amamentação da amitriptilina, fluoxetina, nortriptilina, 

paroxetina e sertralina. Para realizar a comparação das informações da bula com as evidências 

científicas foram utilizadas as seguintes fontes: Micromedex®, LactMed®, os livros 

Medications and Mothers’ Milk 16º edição, 2014, Drugs in Pregnancy and Lactation, 9º 

edição, 2011 e o manual do Ministério da Saúde “Amamentação e Uso de Medicamentos e 

Outras Substâncias”, 2014(denominadas doravante de fontes). As recomendações quanto a 

compatibilidade do uso de antidepressivos durante a amamentação presentes nas bulas dos 

medicamentos de referencia publicadas no bulário eletrônico da ANVISA foram confrontadas 

com as evidências científicas. De acordo com as evidências disponíveis, o uso na lactação foi 

classificado em compatível, incompatível e necessita de avaliação do risco-benefício. 

Resultados: Paroxetina, sertralina e nortriptilina demostram melhor concordância entre as 

fontes analisadas, sendo compatíveis com a amamentação em quatro delas e incompatível em 

apenas uma Drugs in Pregnancy and Lactation. A amitriptilina e fluoxetina tem maior 

discordância entre as fontes, sendo consideradas compatíveis com a amamentação em duas 

das cinco fontes analisadas. Confrontando as evidências científicas encontradas com as bulas, 

verifica-se uma discrepância nas informações fornecidas aos usuários de medicamentos e 

profissionais da saúde através das bulas. Nenhum dos cinco medicamentos analisados é 

descrito como compatível com a amamentação nas bulas destes medicamentos. As bulas 

classificam a amitripilina e a paroxetina como incompatíveis, sendo que a última é descrita 

como compatível na maioria das fontes analisadas, bem como a nortriptilina e a sertralina, que 

possuem a recomendação de avaliação de risco-benefício nas suas bulas. 

Conclusão: Existe uma discordância de informações quanto à compatibilidade do uso de 

antidepressivos e a lactação entre as bulas e as fontes de informações, sendo que as bulas não 

consideram nenhum dos cinco antidepressivos compatíveis com a amamentação. Essa 

divergência de informações pode acarretar um aconselhamento inadequado para as lactantes, 

fazendo com que as mesmas deixem de amamentar ou abram mão do seu tratamento. É 

imprescindível que tenhamos informações mais precisas sobre a recomendação do uso de 

antidepressivos durante a lactação. 


