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RESUMO 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza o Aleitamento Materno Exclusivo 

(AME), cujo objetivo é de suprir as necessidades nutricionais. Os lactentes devem 

começar a receber alimentação complementar adequada, mas, continuar como leite 

materno até os dois anos, uma vez que é econômico e auxilia no combate à 

desnutrição e à mortalidade infantil por enfermidades comuns da infância. Este 

estudo objetivou analisar a intervenção da Enfermagem frente a identificação dos 

fatores que contribuem para o desmame precoce, caracterizando a prática do 

aleitamento materno exclusivo- AME; identificando os fatores que contribuem para a 

prática do desmame precoce; e descrevera intervenção da Enfermagem frente a 

identificação dos fatores que contribuem para o desmame precoce. Optou-se por um 

estudo do tipo exploratório de Revisão Integrativa da Literatura, com abordagem 

qualitativa. Os levantamentos bibliográficos ocorreram nos meses de agosto a 

outubro de 2017, através das bases de dados: Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO), e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde 

(LILACS). A amostra final resultou em 14 artigos, tratado por meio de um formulário 

criado para extrair informações relevantes dos textos. Por meio da análise 

qualitativa, foram abordados 04 temas centrais: aleitamento materno exclusivo, 

fatores do desmame precoce, intervenção da enfermagem frente a identificação dos 

fatores que contribuem com o desmame precoce, e fatores transculturais que podem 

interferir no Aleitamento materno exclusivo. 

 

Palavras-chave: Desmame precoce, aleitamento materno exclusivo, enfermagem. 

. 



 
 

ABSTRACT 
 

The World Health Organization advocates Exclusive Breastfeeding, whose goal is to 

meet nutritional needs. Infants should start to receive adequate supplementary 

feeding, but continue as breast milk until the age of two, as it is economical and helps 

to combat malnutrition and infant mortality from common childhood illnesses. This 

study aimed to analyze Nursing intervention in the identification of factors that 

contribute to early weaning, characterizing the practice of exclusive breastfeeding; 

identifying the factors that contribute to the practice of early weaning; and described 

Nursing intervention in relation to the identification of factors that contribute to early 

weaning. We chose an exploratory type study of Integrative Literature Review, with a 

qualitative approach. The bibliographic surveys were carried out from August to 

October 2017, through the databases Scientific Scientific Library Online (SCIELO) 

and Latin American and Caribbean Literature in Health Science (LILACS). The final 

sample resulted in 14 articles, treated through a form created to extract relevant 

information from the texts.  Through the qualitative analysis, four central themes were 

addressed: exclusive breastfeeding, early weaning factors, nursing intervention, and 

identification of the factors that contribute to early weaning and, transcultural factors 

that may interfere with exclusive breastfeeding. 

 

Keys-Word: Early weaning, exclusive breastfeeding, nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização e objeto de estudo 

 

Segundo Brasil (2011), a Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza o 

Aleitamento Materno Exclusivo (AME), cujo objetivo é de suprir as necessidades 

nutricionais. Os lactentes devem começar a receber alimentação complementar 

adequada, mas, continuar como leite materno até os dois anos, uma vez que é 

econômico e auxilia no combate à desnutrição e à mortalidade infantil por 

enfermidades comuns da infância. 

Hoje a mulher exerce várias funções e deixou de ser vista somente como 

filha, esposa ou mãe; com muita luta conseguiu mudar sua imagem durante a 

sociedade. No entanto, a necessidade de trabalhar tem sido muito condicionante 

para sua sobrevivência, seja na zona urbana ou rural, trazendo como consequências 

a falta de disponibilidade para assumir devidamente o papel de mãe no que se 

refere ao AME (SIMÕES; HASHIMOTO, 2012).  

De acordo com os Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, 54% 

das mulheres em idade reprodutiva encontram-se inseridas no mercado de trabalho 

fator que contribui ao desmame precoce.  Isso tem dificultado que a mesma estenda 

o período estipulado pelo ministério da Saúde para o AME (CUNHA, 2008). 

A falta de orientação faz com que essas mães introduzam precocemente 

outros alimentos, interferindo negativamente no AME.Isso representa um sério 

problema para as equipes de saúde da família, na qual devem ir em busca de 

razões em caso de insucesso da amamentação, refletindo sobre o que poderia ser 

feito para reverter ou então melhorar a situação, garantindo esclarecimentos às 

mães, inclusive sobre crenças e tabus (FROTA et al., 2016). 

Para Fujimori et al. (2010), as abordagens precisam deixar de valorizar 

apenas vantagens bioquímicas e fisiológicas do leite materno para a saúde da 

criança e incorporar o entendimento do significado da maternidade e corporeidade 

no cotidiano da mulher contemporânea, exaurida pelo mundo regrado. Além da 

vontade materna e habilidade dos profissionais de saúde em promover o aleitamento 

materno da forma acima destacada, é preciso considerar que o sucesso da prática 

da amamentação depende também de políticas governamentais adequadas e do 
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apoio e participação de toda a sociedade. 

Levando em consideração os aspectos da Teoria transcultural, o aleitamento 

materno se torna palco dessa discussão. Uma vez, que para diferentes culturas ele 

não se torna alimentação exclusiva para os bebês com menos de seis meses, pois 

muitas delas buscam inserir alimentos recorrentes de sua região. Por sua vez, gera 

um grande impasse no conceito de AME, visto que a OMS não reconhece os fluidos 

rituais (poções, líquidos ou misturas utilizadas em ritos místicos ou religiosos) como 

exceção possível inserida na definição de aleitamento materno exclusivo, o 

Ministério da Saúde (MS), considerando a possibilidade do uso de fluidos rituais com 

finalidade de cura dentro de um contexto intercultural e valorizando as diversas 

práticas integrativas e complementares, apoia a inclusão de fluidos rituais na 

definição de aleitamento materno exclusivo, desde que utilizados em volumes 

reduzidos, de forma a não concorrer com o leite materno (BRASIL, 2009a). 

 

 

1.2 Justificativa e relevância 

 

As discussões teóricas em sala de aula a respeito do papel da Enfermagem, 

fazendo parte de uma equipe interdisciplinar em diversos setores como: hospital, 

clínica, etc., com o dever de incentivar e promover a amamentação ainda na sala de 

parto. Despertou o interesse pele tema, pois sabe-se que a enfermagem tem papel 

fundamental no que tange a amamentação e atua em várias etapas definidas como:   

• Anamnese e exame físico, onde o enfermeiro coleta todos os dados da 

paciente; busca informações familiares e econômicas;  

• Diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro analisa os dados coletados para 

determinar o diagnóstico e planejamento, o enfermeiro desenvolve um plano de 

cuidados e prescreve intervenções para a obtenção dos resultados esperados;   

• Implementação, o enfermeiro avalia o progresso da paciente na obtenção 

dos resultados (SANTOS, PIZZI, 2006). 

De acordo com os diagnósticos encontrados a enfermeira formulará a meta, 

os objetivos e assim chegará a um plano de cuidados, esses planos de cuidados vão 

estar relacionado a cada problema encontrado e contém as orientações necessárias, 

para que não ocorram interferências na amamentação ou que estas sejam 
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minimizadas. Uma ação simples e que acontece antes mesmo do nascimento do 

bebê é a assistência à gestante em relação ao preparo da mama. É importante, pois 

evita problemas como mamilos doloridos e fissurados que surgem quase sempre 

acompanhados de dor (SANTOS; PIZZI, 2006). 

É importante que o profissional de enfermagem estabeleça uma “parceria de 

confiança” com a mãe, isto é, aumentar sua autoestima e assim a confiança no ato 

de amamentar, levando-a finalmente a se tornar independente no cuidado do bebê. 

A função do profissional de saúde é fundamental para a introdução da educação 

sobre o aleitamento materno já nos primeiros meses do período pré-natal. Uma 

equipe de enfermagem preparada e bem treinada no processo da lactação pode 

influenciar grandemente. Uma vez que, o ato de amamentar é uma função por 

excelência da mulher e, de acordo com expectativas culturais, constitui-se em 

momento de realização completa da feminilidade, ainda que com uma intensa 

influência do meio social. Algumas mães passam por situações de incentivo para 

amamentar exclusivamente, enquanto outras sofrem forte pressão para adotar 

práticas incorporadas por gerações anteriores, onde o desmame precoce era 

frequente (MACHADO; BOSI, 2008). 

  Portanto, através do referencial teórico cientifico foi possível adquirir 

informações sobre a amamentação e suas vantagens para o binômio mãe-filho, bem 

como a atuação da equipe de enfermagem frente ao trabalho educacional e de 

orientações para proporcionar um melhor desenvolvimento deste binômio e 

desmame precoce.  

Assim, trará para a academia a discussão a respeito as ações dos 

profissionais de saúde em enfermagem que agem no processo decisório de 

incentivo ao aleitamento materno e promoção da saúde, objetivando a redução da 

morbimortalidade infantil e desmame precoce.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Identificar na literatura estudos sobre a intervenção da Enfermagem frente a 

identificação dos fatores que contribuem para o desmame precoce publicados nos 

últimos 10 anos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

-Identificar a importância da prática do aleitamento materno exclusivo- AME; 

- Identificar os fatores que contribuem para a prática do desmame precoce; 

-Descrevera intervenção da Enfermagem frente a identificação dos fatores que 

contribuem para o desmame precoce; 

- Identificar os fatores transculturais que podem interferir no desmame. 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Aleitamento Materno Exclusivo (AME) 

 

O AME é quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou 

ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com 

exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, 

suplementos minerais ou medicamentos até os seis meses de vida (BRASIL, 

2009a). 

O leite materno é considerado um alimento completo, uma vez que possui 

vantagens nutricionais, imunológica e psicológica, por isso, é o alimento ideal para o 

bebê nos primeiros anos de vida. Beneficia a criança desde o nascimento, 

prolongando-se os seus efeitos durante anos após se ter produzido o desmame, 

pelo que não deverá ser apenas uma alternativa, mas a primeira escolha para a 

alimentação infantil (MAIA, 2007). 

O Ministério da Saúde, assim como a OMS, preconiza que a amamentação 

seja exclusiva até o sexto mês de vida, e a partir dessa idade sejam introduzidos 

alimentos complementares até pelo menos dois anos, e que seja iniciado na primeira 

hora após o nascimento da criança (FRANCO et al., 2008; BRASIL, 2009b; 

SAMPAIO et al., 2011). 

Boccolini et al. (2012) acrescenta que o AME até os seis meses protege a 

criança contra infecções decorrentes da contaminação por uso de 

utensílios como mamadeiras, e alimentos mal higienizados. Especialmente onde as 

condições de saneamento são precárias, as crianças desmamadas têm 

maior chance de morrer por diarreia do que aquelas aleitadas ao seio materno 

durante os primeiros meses de vida. 

Segundo Cruz (2017), o ato de amamentar com leite materno transmite 

carinho e amor, fortalecendo os laços entre a mãe e o bebê. É o alimento mais 

completo que existe para o bebê até o sexto mês. Por isso não é necessário 

completar com outros leites, mingaus ou suquinhos, fazendo economia para o 

orçamento familiar. É muito fácil de digerir e não sobrecarrega o intestino e os rins 

do bebê. Isso esclarece o porquê de as fezes do bebê serem aguadas (amarelas ou 

verdes) e, sua urina bem clara e abundante. 
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Segundo Arantes et al (2011), a amamentação previne com qualidade e 

eficiência alterações das funções orais, possibilita tonicidade adequada de toda a 

musculatura do aparelho estomatognático, correta postura da língua e lábios em 

perfeito vedamento labial, bem como respiração com padrão nasal. Além desses 

benefícios, o leite materno exclusivo protege os bebês contra infecções, diarreias, e 

doenças respiratórias. O leite materno contém todos os nutrientes de que a criança 

precisa até os seis meses de vida, além de ser facilmente digerido. Com ele a 

criança tem ajuda na formação da flora intestinal. 

Para mãe a prática do aleitamento é vantajosa, pois a protege da perda de 

sangue, em grande quantidade depois do parto, e da anemia; uma vez que impede a 

menstruação. A amamentação diminui as chances de a mãe ter câncer de mama e 

ovário, pois a amamentação retarda a ovulação. Os cientistas acreditam que quanto 

maior o número de ovulações maiores são as chances do risco de formação de 

células mutantes devido à exposição a altos níveis de estrogênio (ONCOGUIA, 

2013; CRUZ, 2017).  

O aleitamento materno retornou ao discurso da saúde pública internacional 

como estratégia importante para resolver questões de ordem biológica, como a 

morbidade e a mortalidade infantis decorrentes do desmame precoce, 

prioritariamente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (BRASIL, 

2009c).  

Segundo Brasil (2009c), foi elaborado, em 1980, o Programa Nacional de 

Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), sob a coordenação do Instituto Nacional 

de Alimentação e Nutrição (INAN), o Programa foi oficialmente lançado em 1981, 

tendo nos três primeiros anos testado mecanismos de intervenção no problema do 

desmame precoce através do trabalho de seu grupo técnico, composto por diversos 

órgãos e instituições, como: Ministério da Saúde, Sociedades Brasileiras de Nutrição 

e de Pediatria, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia... A ação 

integrada dessas instituições, com os demais segmentos da sociedade civil 

organizada, caracterizou a década de 1980 como um momento de mobilização 

social em benefício da amamentação natural.  

A ascendência do aleitamento materno tornou-se unanime no meio científico 

e foi amplamente divulgada para o público em geral através de campanhas nos 

meios de comunicação de massa. A mobilização social pró-amamentação um dos 
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fatores de maior destaque no cenário da promoção do aleitamento materno no 

Brasil. O alojamento conjunto em maternidades; o estabelecimento de normas para 

a implantação e o funcionamento de bancos de leite humano; a instituição de um 

código de comercialização dos sucedâneos do leite materno; a licença-maternidade 

com duração de 120 dias e etc. (BRASIL, 2009b).  

 

2. 2 Fatores que contribuem para o desmame precoce 

 

  De acordo com Cabral e Campestrini (2003, apud ALVES, 2010), o desmame 

precoce é a interrupção do aleitamento materno exclusivo ao peito, antes do lactente 

haver completado seis meses de vida, independentemente da decisão, ser ou não 

materna, e do motivo de tal interrupção. 

 O bebê pode comer outros alimentos, além do leite materno a partir dos seis 

meses, continuar amamentando e oferecer novos alimentos, inclusive água tratada, 

filtrada ou fervida. Por volta dos oito meses, à criança poderá receber os alimentos 

preparados para a família, sem excesso de sal ou gordura. Os alimentos que não 

podem faltar são os alimentos verde-escuros, amarelo-alaranjados, carnes, feijões, 

além de água filtrada ou fervida e leite materno. Quanto mais variada e colorida, 

mais nutritiva e estimulante se torna a alimentação da criança. Os alimentos que não 

são indicados são os refrigerantes, sucos industrializados, doces em geral, balas, 

chocolates, sorvetes, biscoitos recheados, salgadinhos, enlatados, embutidos, 

frituras, café, chá mate, chá preto ou mel, não devem ser oferecidos à criança. Estes 

alimentos são ricos em gorduras, açúcar, conservantes ou corantes e podem 

comprometer o crescimento e desenvolvimento, além de aumentarem o risco de 

doenças como alergias, obesidade e carência de vitaminas e minerais (BRASIL, 

2009a). 

 A compreensão das mulheres sobre amamentação influência diretamente no 

ato de amamentar, uma vez que a falta de informação é bastante relevante para o 

progresso do desmame. A maioria declara que desmamou seus filhos alegando 

enfermidades associadas geralmente a medicamentos utilizados, o trabalho fora de 

casa e ao oferecimento por parte das avós de outro tipo de alimento para o lactante 

(ARAÚJO et al., 2008). 

Uma boa orientação por parte de profissionais capacitados poderia influenciar 
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numa maior permanência do AME como prática.  

Segundo Quednau (2007), a mulher sempre teve grandes dificuldades para 

alcançar o seu espaço dentro da sociedade. A ela cabia ser responsável pelos 

afazeres domésticos, filhos, mas, hoje, isso não é mais assim. Devido às mudanças 

nas últimas décadas passaram a identificar uma postura diferente da mulher diante 

da sociedade.  

Mesmo com a criação da Licença Maternidade muitas mães apresentam 

dificuldades para amamentar exclusivamente até os seis meses de idade seus 

bebês, por inúmeros motivos, entre eles clínicos: onde incluem-se fissuras, 

ingurgitamento mamário, mastites, hipogalactia, prematuridade, drogas, bem como a 

infecção puerperal. Nesse sentido, com a permanência da dor durante toda a 

mamada contribui para o desmame antes da época (CAMANO et al., 2005). 

 Nesse sentido, a incapacidade de amamentar tornaria evidente a 

impossibilidade, para a mulher de cumprir uma “função natural”, tornando o 

desmame precoce um problema de saúde pública. 

Para que a mulher e a criança não sofressem represália foi criada a licença 

maternidade, que é benefício estratégico instituído pela Previdência Social e o 

Ministério do Trabalho onde buscam proteger a mulher trabalhadora, o seu emprego 

e a criança. O benefício configura em um afastamento remunerado da mulher 

trabalhadora (período de 180 dias para servidoras públicas e 120 dias para 

servidoras do serviço privado); quando, conjuntamente, ela adquire estabilidade 

provisória (PAULA; MUNIZ, 2017). 

 

 

2. 3 A Intervenção do Enfermeiro frente a identificação de desmame precoce 

 

Como política de promoção à saúde o aleitamento materno torna-se uma 

estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a 

mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade 

infantil. Permite ainda um impacto na promoção da saúde integral da dupla 

mãe/bebê (BRASIL, 2009a).  
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Tal importância deve ser destacada nas atenções básicas de saúde, uma vez, 

que essa grávida procura os postos de saúde para realização do pré-natal, e 

posteriormente, na vacinação de seus bebês. 

O papel do enfermeiro em uma ESF está relacionado a questões culturais, 

sociais, e econômicas da população ao qual presta serviço. Interagindo com as 

famílias de sua área, lidando com as situações de saúde e doença de cada família. 

Reconhecendo e compreendendo como a saúde de cada membro da família 

influencia na unidade familiar, e incorporando, tais conhecimentos, no plano de 

cuidado (BASSOTO, 2013). 

O enfermeiro ao tentar incorporar a prática do AME no ambiente familiar, 

muitas vezes interfere nas questões socioeconômicas da mesma. Uma vez que essa 

prática reduz os gastos financeiros do provedor da família com outros tipos de 

alimentação para o bebê, e com remédios pois o sistema imunológico da criança fica 

mais fortificado (BRASIL, 2009a).  

A Teoria da Transculturalidade, também, chamada de Teoria da Diversidade e 

Universalidade do Cuidado Cultural (TDUCC) enfatiza que há diversidade no 

cuidado humano, onde deve-se buscar um cuidado específico para cada cultura, 

considerando suas crenças, valores e modos de vida (ORIÁ; XIMENES; ALVES, 

2005). 

A teoria foi proposta por Madeleine Leininger, que criou o termo enfermagem 

transcultural, cujo foco está em diferentes culturas, no cuidado cultural, nos 

fenômenos da saúde e da enfermagem; objetivando que seja identificado os meios 

para proporcionar um cuidado de enfermagem culturalmente coerente aos fatores 

que influenciam a saúde, o bem-estar, a doença e a morte das pessoas de culturas 

diversas e semelhantes (LEININGER, 2002; ORIÁ; XIMENES; ALVES, 2005). 

Ao usar a TDUCC o mais importante para o enfermeiro é descobrir o 

significado do cuidado cultural, as práticas de cuidado específicas de cada cultura e 

como os fatores culturais especialmente religião, política, economia, visão de 

mundo, ambiente, gênero dentre outros fatores, podem influenciar no cuidado ao ser 

humano (LEININGER, 2002). A Enfermagem Transcultural objetiva prover uma 

forma de cuidar que seja afetuosa à realidade e tenha origem nas necessidades do 

indivíduo, sua família e grupos culturais (MOURA et al, 2005).  
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Ao usar a TDUCC o mais importante para o enfermeiro é descobrir o 

significado do cuidado cultural, as práticas de cuidado específicas de cada cultura e 

como os fatores culturais especialmente religião, política, economia, visão de 

mundo, ambiente, gênero. Ou seja, fatores que podem influenciar no cuidado ao ser 

humano (ORIÁ; XIMENES; ALVES, 2005). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, através de uma 

revisão integrativa da literatura (RIL), com abordagem qualitativa. Constitui em um 

levantamento de informações e dados, que consiste na construção de uma análise 

ampla da literatura, com o intuito de contextualizar o problema de pesquisa por 

restringir-se a estudos relevantes que apontem para novos dados relacionados aos 

objetivos da pesquisa, de forma a contribuir com a reflexão sobre a realização de 

estudos futuros. 

Segundo Botelho, Cunha e Macedo (2011), a RIL deve ser escolhido quando 

se quer realizar “a síntese e análise do conhecimento científico já produzido sobre o 

tema investigado" e/ou quando se pretende obter “informações que permitam aos 

leitores avaliarem a pertinência dos procedimentos empregados na elaboração da 

revisão”. 

 

3.1.1 Pergunta norteadora 

 

O conhecimento científico além de revelar a pluralidade que permeia o tema, 

comprova que mais do que um fato social ou fenômeno biológico, a amamentação é 

uma categoria híbrida que se constrói com características, propriedades e atributos 

definidos tanto pela natureza como pela cultura. 

 É fundamental que os pais e familiares tenham conhecimento da importância 

do aleitamento materno para o bom desenvolvimento da criança. Cabe aos 

profissionais de saúde devidamente capacitados, orientar e apoiar as mães que 

sofrem algum tipo de intercorrência na lactação para que haja um menor índice de 

desmame causado por fatores passiveis de prevenção. 

Baseado na problemática temos como objeto de estudo descrever a 

intervenção do enfermeiro frente a identificação dos fatores que contribuem para o 

desmame precoce.  

Sendo assim, emergiu a seguinte pergunta norteadora: Qual a intervenção do 

enfermeiro frente à identificação dos fatores que contribuem para o desmame 

precoce? 
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3.1.2 Coleta de dados 

 

A realização dos levantamentos bibliográficos ocorreu nos meses de agosto a 

outubro de 2017. Os artigos encontrados foram enumerados conforme a ordem 

cronológica, identificados e apresentados conforme as normas de referência 

bibliográfica. Para a disposição dos artigos foi criada uma quadro de identificação 

com o ano, título, autor (as) e, tipo de estudo. Na sequência, os artigos foram 

submetidos a releituras, com a finalidade de realizar uma análise interpretativa, e 

qualitativa do tema.  

As bases de dados que serviram como embasamento foram: Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO) e, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciência da Saúde (LILACS).  

Os descritores controlados que foram utilizados neste estudo, obtidos no 

Decs,envolveram “aleitamento”, “aleitamento materno”, “amamentação ao peito”, 

“enfermagem”, e “nutrição infantil”. O descritor não controlado (palavras-chave) foi 

“desmame precoce”. Com base nesse tipo de descrição foram encontrados 47162 

artigos distribuídos entre as duas bibliotecas virtuais (Figura 1).  

Figura 1-- Quantidade total de artigos encontrados de acordo com os descritores 

                                            

Fonte- Autoria própria (2017). 
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3.1.3 Análise dos dados 

 

Para análise dos dados foram criadas categorias temáticas de acordo com o 

agrupamento dos conteúdos encontrados, por meio de uma adaptação do 

Formulário desenvolvido por Martins (2017). Para o estudo em questão o 

instrumento foi adaptado, o qual contemplou os seguintes itens: identificação (título 

do artigo, título do periódico, autores- nome, graduação, país, idioma e ano de 

publicação), instituição sede do estudo, tipo de publicação, características 

metodológicas do estudo e síntese dos resultados encontrados (Apêndice A).   

A análise preliminar do material bibliográfico foi feita através de leitura 

exploratória que definiu quais textos se enquadravam na temática de desmame 

precoce e aleitamento materno, logo após a filtragem. Dentro desses critérios a 

amostra final foi composta por 14 trabalhos, sendo: todos artigos.  

Após uma leitura mais profunda dos textos selecionados buscou-se dividir as 

informações em 04 categorias, que respondessem aos objetivos desse estudo. As 

quais foram: aleitamento Materno Exclusivo, fatores do desmame precoce, 

intervenção da enfermagem frente a identificação dos fatores que contribuem com o 

desmame precoce e Fatores transculturais que podem interferir no AME (Quadro 1). 

Quadro  1- Classificação das Categorias das análises qualitativas 

Nº CATEGORIAS 

1 Aleitamento Materno Exclusivo 

2 Os fatores que contribuem para prática do desmame precoce 

3 
Intervenção da enfermagem frente a identificação dos fatores que 

contribuem com o desmame precoce 

4 Fatores transculturais que podem interferir no AME 

Fonte - Autoria própria (2017) 

 

 

Os artigos que serviram como base para o estudo estão apresentados na quadro 2. 
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Quadro  2-Título, autores e ano de publicação da base de informação do estudo 

Nº ANO TÍTULOS AUTORES 

A.1 2008 Causas de desmame precoce no Brasil Sales, CM; Seixas, SC 

A.2 2008 
Aleitamento Materno: Fatores que levam ao desmame 
precoce 

Araújo, OD.  et al  

A.3 2009 
Alojamento conjunto como espaço de cuidado materno e 
profissional 

Pilotto, DTS; Vargens, 
OMC; Progianti, JM 

A.4 2011 
 O perfil de portadores de diabetes tipo 1 considerando 
seu histórico de aleitamento materno 

Leal, DT. et al  

A.5 2013 
Dificuldades no aleitamento materno e influência no 
desmame precoce 

Rocci, E; Fernandes, RAQ 

A.6 2013 Uso de Chupeta e Aleitamento materno exclusivo 
Demitto, M; Bercini, LO; 

Rossi, RM  

A.7 
2014 

Aleitamento materno: fatores determinantes do desmame 
precoce  

Rodrigues, NA; Gomes, 
ACG  

A.8 
2014 

Amamentação: a influência familiar e o papel dos 
profissionais de saúde 

Prates, LA; Schmalfuss, 
JM; Lipinski, JM 

A.9 
2015 Aleitamento materno x desmame precoce Farias, SE; Winiewski, D  

A.10 
2015 

Amamentação e as Intercorrências que contribuem para o 
desmame precoce  

Oliveira, CS. et al  

A.11 
2015 

Fatores que contribuem para o desmame precoce e 
atuação da enfermagem 

Amaral, RC 

A.12 
2015 

O enfermeiro frente ao desmame precoce na consulta de 
enfermagem à criança 

Monteschio, CAC, Gaíva, 
MAM, Moreira, MDS 

A.13 
2015 

O manejo clínico da amamentação: saberes dos 
enfermeiros 

Azevedo, ARR. et al 

A.14 2017 
Capacitação de profissionais de saúde em aleitamento 
materno e sua associação com conhecimentos, 
habilidades e práticas 

Jesus, PC; Oliveira, 
MICO, Moraes, JR 

Fonte - Autoria própria (2017) 

 

3.1.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Após a seleção dos trabalhos, estabeleceram-se critérios de inclusão para 

refinar os resultados, como: a abrangência temporal dos estudos definida nos 

últimos 10 anos; artigos publicados no Brasil de acordo com o tema proposto, além 

de responderem aos objetivos dessa pesquisa; trabalhos publicados por 

profissionais da saúde, principalmente enfermeiros. 

Foram excluídos trabalhos que abordaram outras categorias profissionais, 

que não atendessem ao tema proposto e, com publicação acima de 10 anos. 

A quantidade total de artigos encontrados após a filtração em cada biblioteca 

é expressada na figura 2. 
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Figura 2- Total de artigos encontrados após os critérios de inclusão 

 

Fonte- Autoria própria (2017). 

 

3.2 Aspectos éticos e legais  

 

 Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, através de uma 

revisão integrativa da literatura (RIL). Portanto, não teve que se submeter aos 

aspectos éticos e legais à aprovação do Comitê de Ética. 

 

3.3 Riscos e Benefícios  

 

 Por se tratar de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, através de 

uma revisão integrativa da literatura (RIL), sobre a Intervenção do Enfermeiro frente 

a Identificação de fatores que contribuem para o desmame precoce, não envolveu 

riscos de natureza física, psíquica, moral, social ou cultural, o único risco possível foi 

o de plágio. Os benefícios são de servir como base para discussão cientifica acerca 

da importância do assunto pesquisado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 As relações dos artigos selecionados, com seus respectivos autores, ano de publicação, tipo de estudo e bases de dados, 

se encontram discriminados na quadro 3. 

Quadro  3- relação dos artigos selecionados, com seus respectivos autores, ano de publicação, tipo de estudo e bases de dados 

Nº ANO TÍTULOS BASE DE DADOS  TIPO DE ESTUDO AUTORES (s) 

A.1 2008 Causas de desmame precoce no Brasil LILACS Pesquisa Bibliográfica Sales, CM; Seixas, SC 

A.2 2008 
Aleitamento Materno: Fatores que levam ao desmame 
precoce 

SCIELO Campo (Qualitativa) Araújo, OD.  et al  

A.3 2009 
Alojamento conjunto como espaço de cuidado materno e 
profissional 

LILACS Pesquisa Bibliográfica 
Pilotto, DTS; Vargens, OMC; 

Progianti, JM 

A.4 2011 
 O perfil de portadores de diabetes tipo 1 considerando 
seu histórico de aleitamento materno 

LILACS Campo (Quantitativa) Leal, DT. et al  

A.5 2013 
Dificuldades no aleitamento materno e influência no 
desmame precoce 

SCIELO Campo (Quantitativa) Rocci, E; Fernandes, RAQ 

A.6 2013 Uso de Chupeta e Aleitamento materno exclusivo SCIELO Campo (Quantitativa) 
Demitto, M; Bercini, LO; 

Rossi, RM  

A.7 
2014 

Aleitamento materno: fatores determinantes do desmame 
precoce  

LILACS RIL Rodrigues, NA; Gomes, ACG  

A.8 
2014 

Amamentação: a influência familiar e o papel dos 
profissionais de saúde 

LILACS Pesquisa Bibliográfica 
Prates, LA; Schmalfuss, JM; 

Lipinski, JM 

A.9 2015 Aleitamento materno x desmame precoce LILACS Campo (Quantitativa) Farias, SE; Winiewski, D  

A.10 
2015 

Amamentação e as Intercorrências que contribuem para o 
desmame precoce  

SCIELO Campo (Qualitativa) Oliveira, CS. et al  

A.11 
2015 

Fatores que contribuem para o desmame precoce e 
atuação da enfermagem 

LILACS RIL Amaral, RC 

A.12 
2015 

O enfermeiro frente ao desmame precoce na consulta de 
enfermagem à criança 

SCIELO Campo (Qualitativa) 
Monteschio, CAC, Gaíva, 

MAM, Moreira, MDS 

A.13 
2015 

O manejo clínico da amamentação: saberes dos 
enfermeiros 

SCIELO Campo (Qualitativa) Azevedo, ARR. et al 

A.14 2017 
Capacitação de profissionais de saúde em aleitamento 
materno e sua associação com conhecimentos, 
habilidades e práticas 

SCIELO Campo (Quantitativa) 
Jesus, PC; Oliveira, MICO, 

Moraes, JR 

      Fonte- Autoria própria (2017) 
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A análise qualitativa dos artigos se deu através das 04 categorias, as quais 

foram: aleitamento materno exclusivo, fatores do desmame precoce, intervenção da 

enfermagem frente a identificação dos fatores que contribuem com o desmame 

precoce e, Fatores transculturais que podem interferir no AME. 

 

4.1 Categoria 1: Aleitamento materno exclusivo 

           

Os artigos A.2, A.4 e, A.7 discorreram sobre a importância do aleitamento 

materno, relação tempo e desenvolvimento infantil. 

De acordo com o artigo A.2, publicado por Araújo et al (2008), a compreensão 

das mulheres sobre amamentação possui influencia direta na atitude das mesmas 

no ato de amamentar, constatou-se a relação amamentar versus prevenção de 

doenças, como citado no discurso de duas mães entrevistadas em sua pesquisa: " 

Previne doenças e infecções intestinais"  (ARAÚJO et al., 2008, p.490), "É muito 

bom principalmente quando o dente está nascendo, evita diarreia, evita muitas 

coisas" (ARAÚJO et al., 2008, p.490). 

O estudo A.4, de  Leal et al (2011), evidencia que o tempo de aleitamento 

materno exclusivo pode influenciar no desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 1, 

onde 30,6 % das crianças, que serviram como base para o estudo e que eram 

portadora dessa patologia,  foram aleitadas exclusivamente ao peito por menos de 1 

mês; 6,0% tiveram aleitamento materno exclusivo por até 1 mês; 12,1% receberam 

leite materno exclusivo por até 2 meses; 15,1% foram amamentadas exclusivamente 

por até 3 meses; e que, apenas, 18,2%  receberam leite materno exclusivo por até 6 

meses. 

No artigo A.7, Rodrigues e Gomes (2014), é discorrido sobre a importância do 

AME como a melhor maneira capaz de promover o desenvolvimento integral da 

criança, uma vez que o leite natural fornece os nutrientes indispensáveis para o 

bebê começar uma vida saudável. E que, também, de acordo com o estudo, as 

mães multíparas possuem 2,39 vezes a chance de amamentarem exclusivamente 

seu filho do que a mães primíparas. Enfatizando que a experiência de uma gestação 

anterior ajuda na manutenção do AME. 

A prática do aleitamento materno faz parte das ações básicas em saúde 

materno-infantil. De acordo com Azeredo et al (2008), em seu estudo realizado com 

mães de bebês com até 24 meses de idade, as principais vantagens compreendidas 
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pelas mesmas em relação a amamentação exclusiva foram: imunização do bebê 

(39%), crescimento e desenvolvimento (9%) , além do leite ser considerado um 

alimento completo (8%). Apenas 2% das mães entrevistadas relataram a questão 

financeira como vantagens para a manutenção do AME. É relevante destacar que a 

maioria das vantagens de se permanecer com o AME, citadas por mães,  relaciona- 

se ao bem-estar do bebê. Sugerindo que, para elas, a importância de amamentar 

está muito mais no que esse ato representa, em termos de benefícios ao bebê, 

sendo o bem-estar materno deixado em segundo plano. 

 

4.2 Categoria 2: Os fatores que contribuem para a prática do desmame precoce 

                       

 Os artigos A.1, A.2, A.5, A.6, A.7, A.10, e A.11 foram os que enfatizaram os 

principais fatores que contribuíram para o desmame precoce. 

 O artigo A.1 de Sales e Seixas (2008) demonstra que a influência paterna 

pode estar ligada ao desmame precoce, através da relação entre a escolaridade 

paterna e a duração do aleitamento materno exclusivo, onde quanto maior o grau de 

escolaridade do pai mais rápido se dá o desmame. O mesmo estudo enfatiza que a 

hospitalização pode levar ao desmame em até 60% dos lactentes que estavam 

amamentando no início da internação. Esse artigo também aborda que as condições 

de vida precárias também estão associadas com o a interrupção do aleitamento 

materno exclusivo.  

 No artigo A.2, publicado por Araújo et al (2008), um dos fatores que levam ao 

desmame esta relacionado a enfermidades, associadas, geralmente, a utilização de 

medicamentos, ao trabalho fora de casa, assim como a interferência familiar, como o 

apresentado no relato abaixo: 

 

"Ela não mamou porque, durante os exames, o doutor notou uma doença 
em mim e eu tomei muito antibiótico, e segundo os médicos, disseram que 
afetava o leite e ia passar para ela". (ARAÚJO et al., 2008, p. 490). 
 
 

 De acordo com o trabalho A.5 (ROCCI; FERNANDES, 2013), um dos motivos 

que leva ao desmame é a pega da criança ao seio, uma vez que se for de forma 

errônea influencia negativamente na manutenção do AME. Seu estudo demonstrou 

que 70,5% das mães relatam esse tipo de dificuldade. Foi identificado, também, em 

sua pesquisa, que o abandono do AME, segundo as mães, foi influenciado em 
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11,7% das vezes pelo pediatra que recomendou a complementação do leite materno 

com fórmulas industrializadas. 

 O uso de chupetas precocemente é um dos principais fatores que ocasionam 

o desmame, segundo a análise do artigo A.6 de Demitto, Bercini e Rossi (2013). 

Nesse trabalho, as crianças que não usaram chupeta, a mediana de AME foi de 

150 dias. Entre as que usaram chupeta com menos de 30 dias de nascido e, entre 

30 a 179 dias, a mediana foi de, respectivamente,  97,5 e 105 dias. 

 Nos artigos A.7 (RODRIGUES; GOMES, 2014) e A.10 (OLIVEIRA et al., 

2015), são enfatizados que a situação profissional da mulher é um dos principais 

causadores do desmame. No A.7, 60% dos autores, da pesquisa, citaram a mulher 

que trabalha fora como um fator importante para o desmame precoce, implicando 

em uma sequencia negativa da mulher em relação a amamentação. No A.10, O 

trabalho materno extra domicílio foi comprovado como fator agravante para a 

descontinuidade da amamentação, devido ao tempo de afastamento da criança, 

mesmo quando eram beneficiadas com o tempo reduzido de trabalho ou intervalos 

para a prática da amamentação eram acatados pelas empresas. 

  

“[...] não consegui manter minha filha só com leite do peito depois que tive 
que voltar a trabalhar, mas continuei dando até não querer mais 
[...]”.(OLIVEIRA et al., 2015, p.22). 

 
 

 O artigo A.7, também, apontou o local de nascimento foi apontado como fator 

que predispõe ao desmame. Em seu artigo foi discutido que crianças que nasceram 

em um hospital privado tiveram 2,57 vezes a chance de amamentar exclusivamente 

do que as nascidas em hospital público. Amaral (2015), artigo A.11, demonstra, 

através de interpretações expostas por outros autores, que a pouca idade materna 

interfere no tempo de manutenção do aleitamento materno, uma vez que mães 

jovens tendem a desmamar precocemente seus filhos. Em seu estudo, também foi 

observado que mães com menor nível de escolaridade, que não possuem 

companheiro fixo e com menor disponibilidade de tempo, tendem significativamente 

à prática do desmame. 

 Salustiano et al (2012) abordou, em seu trabalho, que as crianças cujas mães 

trabalhavam fora de casa, sofreram 2,7 vezes mais chances de serem desmamadas 

precocemente em relação àquelas cujas mães estavam presentes em casa. 

Também foi analisado que os fatores mais associados ao abandono do AME em 
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menores de seis meses foram trabalho materno fora de casa e uso de chupetas 

(houve aumento de mais de quatro vezes a chance de desmame precoce no grupo 

de crianças que estavam sob uso da chupeta). No entanto, seu estudo avaliou, 

também, que o caso de a mãe ser multípara e recorrer ao atendimento puerperal na 

rede pública  representara um fator de proteção para a prática do aleitamento 

materno exclusivo.  

 

4.3 Categoria 3: Intervenção da enfermagem frente a identificação dos fatores 

que contribuem com o desmame precoce 

 

Acerca da pesquisa sobre o aleitamento materno, como propósito de analisar 

intervenção do enfermeiro frente a identificação de fatores que contribuem para o 

desmame precoce foi observado nos seguintes artigos: A.3, A.5, A.8, A.9, A.10, 

A.11, A.12, A.13 e A.14 

No artigo A.3, Pilotto, Vargens e Progianti (2009), afirmam que o incentivo ao 

alojamento conjunto através da equipe de enfermagem, interfere de forma positiva 

na manutenção do aleitamento materno exclusivo. Uma vez, que o cuidado 

profissional, por parte da equipe de enfermagem, pode permitir à mulher resgatar 

sua autonomia, e buscar a tranquilidade necessária ao desenvolvimento do cuidado 

materno. 

De acordo com o trabalho A.5 (ROCCI; FERNANDES, 2013), a dedicação e o 

apoio da equipe de saúde são fundamentais para o sucesso da amamentação e na 

prevenção de doenças ocorrentes nos primeiros dias de puerpério. Dessa forma, 

seu estudo demonstrou que as mães com suporte de profissionais comprometidos 

com o AME após a alta, é possível reverter a situação de aleitamento não exclusivo 

para o exclusivo, através da política de acompanhamento mãe-filho com retorno até 

o décimo dia após a alta, podendo fortalecer a estratégia de reversão para o AME, 

quando houve recomendação imprópria da complementação. 

Prates, Schmalfuss e Lipinski (2014), artigo A.8, afirmam que os profissionais 

de saúde, para prestar uma boa assistência efetiva a mulher, precisa reconhecer as 

crenças e tradições envolvente no contexto social dessa mãe, de modo a identificar 

práticas que desfavorecem a amamentação e, assim minimizá-las. 

Farias e Winiewski (2015), artigo A.9, demonstram que o favorecimento da 

minimização do desmame precoce se deu através do número de consultas de pré-
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natal. Visto que, muitas informações são repassadas para essa gestante para 

manutenção do AME. O referido autor discorre que o pré natal é importante pois as 

orientações dadas às mães durante as consultas de pré-natal são voltadas para a 

mulher ter boas condições de amamentar, priorizando os cuidados: com as mamas, 

de preparar os mamilos e, sobre a posição correta de amamentar. Incentivando, 

dessa maneira, a continuidade do processo de amamentar. 

 No artigo A.10, Oliveira et al (2015) demonstra que o ato de desbanalizar as 

angústias maternas por parte dos profissionais de saúde é uma boa forma de 

minimizar o desmame. Puérperas, principalmente as primíparas, se depararam com 

um novo mundo cheio de dúvidas, encontraram-se em circunstância de 

vulnerabilidade, precisando de apoio e direção das pessoas mais próximas, como o 

relatado pelas puérperas abaixo: 

 

"[...] eu queria e precisava de ajuda, elas só falavam para eu colocar o bebê 
para mamar, mas não me ajudaram, fcavam andando para lá e para cá [...]". 
(OLIVEIRA et al., 2015, p. 20). 

 
 
"[...] eu cheguei a pedir ajuda pra outra mulher no quarto, porque a 
enfermeira só falava que eu tinha que insistir para minha filha mamar [...]". 
(OLIVEIRA et al., 2015, p. 20). 

 

Amaral (2015), artigo A.11, demonstra, através de interpretações expostas 

por outros autores, que torna-se fundamental a educação em saúde, durante o 

período gestacional e puerperal, para promoção do aleitamento materno. 

Necessitando que o profissional tenha habilidade, conhecimento técnico e 

principalmente empatia, buscando transmitir confiança e solidariedade aos 

sentimentos da puérpera. Também é abordado em seu artigo que a criação de 

equipes interdisciplinares é importante, buscando conhecer a realidade sociocultural 

materna para dar sustentação, orientação e subsídio para que a mesma tenha 

condições de continuar com o aleitamento materno exclusivo. Para o enfermeiro, 

assim como para qualquer outro profissional da saúde, orientar a amamentação é 

um grande desafio, uma vez que ele se depara com alta demanda, exigindo 

sensibilidade e destreza no seu cuidado. 

No artigo A.12, Monteschio, Gaíva e Moreira (2015), uma das principais 

atuações por parte da equipe de enfermagem se dá frente ao retorno da mãe ao 

mercado de trabalho, onde o enfermeiro as orientavam sobre as questões do direito 
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de amamentação no trabalho até que a criança complete 6 meses de vida, como o 

relatado abaixo:   

 

"[...] você tem direito a sair uma hora antes do trabalho, você conversa isso 
com ele (empregador). Na verdade é assim, meia hora no primeiro horário e 
meia hora no segundo horário, pra você amamentar [...]". (MONTESCHIO, 
GAÍVA, MOREIRA, 2015, p. 871). 

 
 

Além dos direitos, o incentivo a ordenha e armazenamento do leite também era 

expresso por parte do profissional. Em relação ao uso de mamadeiras, constou-se o 

comprometimento dos enfermeiros em desencorajar o uso de mamadeiras para a 

nutrição do lactente. 

 

"[...] mãe, igual eu te falei antes, ele tem uma forte tendência a largar o 
peito, a criança tem uma preferência pela mamadeira, ela fica confusa com 
relação ao bico do peito e ao bico da mamadeira, e assim, a orientação 
continua sendo a mesma: é aleitamento materno exclusivo. Quando ele tá 
mamando na mamadeira, o teu leite tá deixando de produzir [...]". 
(MONTESCHIO, GAÍVA, MOREIRA, 2015, p. 871). 

 
 

O artigo A.13 de Azevedo et al (2015), demonstra as estratégias utilizadas 

pelos enfermeiros no manejo clínico da amamentação. É indispensável que o 

profissional tenha domínio de técnicas de comunicação para que além da troca de 

informações eficazes, haja também empatia e confiança entre profissional e a nutriz. 

A comunicação verbal é outra das estratégias mais utilizadas pelos enfermeiros a 

respeito do manejo clínico: saber se articular, ouvir, compreender o que essa mulher 

sabe, enxergá-la como sujeito, transmitir a informação e permitir que ela reflita e 

decida o que julgar melhor, como enfatizado nos diálogos abaixo:  

 

"Não adianta você orientar e a pessoa não está te escutando! Tem que ter 
essa empatia com elas. Isso que é o mais complicado da orientação, na 
minha opinião." (AZEVEDO et al., 2015). 

 
 

"Então a estratégia que eu uso é essa, chegar, conversar com ela, me 
apresentar e perguntar se ela precisa de ajuda, de como está a relação do 
bebê com ela, como está a alimentação da criança." (AZEVEDO et al., 
2015). 

 

Jesus, Oliveira e Moraes (2017), artigo A.14, demonstram a importância de 

uma capacitação no incentivo a minimização do desmame precoce. Em seu artigo, 
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Do total de profissionais entrevistados, 87,0% referiram ter feito alguma capacitação, 

Quanto às habilidades dos profissionais de saúde, 86,0% souberam demonstrar 

adequadamente o posicionamento do bebê para mamar. Em relação prática 

profissional, revelaram que norteavam as mães quanto ao posicionamento e pega 

89,8% e 78,1 ensinavam às mães a ordenha manual da mama.  

No estudo de Souza, Gonçalves e Martins (2011) torna-se evidente que a 

enfermagem tem um importante papel no estímulo à amamentação, em todas as 

fases de seu processo, desde o acompanhamento do pré-natal através das visitas 

domiciliares, palestras, grupos de gestantes e a manutenção no período puerperal. 

Passar veracidade nas informações para as mulheres é uma dos métodos para o 

êxito de uma prática adequada, e isto deve ser estimulado desde o início do 

processo de formação profissional, discutido desde a universidade. Mesmo que 

alguns estudos apontem brechas no processo de graduação, com relação ao pré-

natal, tanto nos aspectos teóricos como em atividades práticas. 

Para Azeredo et al (2008), o significado que os profissionais atribuem à 

prática da amamentação refletirá na maneira como será construída a assistência à 

população. Diante disso, as ações relacionadas à promoção do aleitamento materno 

devem não somente ser incentivadas, mas pensadas enquanto estratégias que 

conheçam o sentido da amamentação para as mulheres, considerando a ordem de 

importância das causas do desmame precoce específicas. 

  É valido ressaltar que quando o desmame não pôde ser revertido após 

orientações e acompanhamento dos profissionais ou em situações em que a mãe 

não está recomendada a amamentar (caso da mãe soropositiva para o vírus HIV e 

HTLV-1 e HTLV-2) a melhor opção para crianças integralmente desmamadas com 

idade abaixo de 4 meses é a alimentação láctea, por meio da oferta de leite humano 

pasteurizado proveniente de Banco de Leite Humano (BRASIL, 2009a). 

 

 

4.4 Categoria 4: Fatores transculturais que podem interferir no AME 

 

 O tema transculturalidade e seus efeitos no AME foram embasados nos 

artigos: A.5, A.8 e A.10. 

 De acordo com o trabalho A.5 (ROCCI; FERNANDES, 2013), a cultura 

interfere profundamente nas crenças maternas e a interferência de outras pessoas 
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(avós, vizinhas) no que se refere ao leite fraco, pode levar as mães a acreditarem 

que não são capazes de produzir leite em quantidade suficiente, mesmo quando são 

orientadas. Dessa forma, o acompanhamento das mães pela equipe de apoio nos 

primeiros 6 meses como incentivo à continuidade do AME é uma estratégia 

fundamental. 

 Prates, Schmalfuss e Lipinski (2014), artigo A.8, tratou de vivências pautadas 

em crenças, mitos e tradições repassados na família e na comunidade de maneira 

intergeracional, ilustrando, assim, que a amamentação é um ato cultural, histórico e 

social, que ultrapassa a condição biológica. É abordado, também, que os 

profissionais de saúde que oferecem cuidados ao trinômio mulher-bebê- família 

precisam levar em consideração a cultura, a crença, os costumes, os mitos e os 

tabus que influenciam na prática da amamentação e que interferem na construção 

dessa herança. Os autores relatam, ainda, que na ausência de informações  muitas 

práticas culturais foram identificadas, como: a utilização de fórmulas, chupetas, água 

e chás e a introdução precoce de alimentos continuarão perpetuando-se ao longo 

das gerações, desfavorecendo a amamentação. 

 No artigo A.10, Oliveira et al (2015), a transculturalidade se dá de forma 

contrária através da figura da avó. Nesse estudo a figura da avó materna se 

configura como fator contrário para a manutenção do aleitamento materno exclusivo. 

Uma vez que carregam consigo a herança cultural, onde são amparadas pelo 

conhecimento empírico de seus antepassados, como o discursado abaixo.   

 

[...] minha mãe deu muito chá para ela, porque tinha muitas cólicas no 
início, a pediatra falou que não precisava dar chá e passou um remedinho, 
mas minha mãe disse que melhorava mais rápido [...].(OLIVEIRA et al., 
2015, p. 21). 

 

 Segundo Vilelas e Janeiro (2012), Torna-se primordial que, numa sociedade 

transcultural, os profissionais de saúde estejam preparados para trabalhar com 

todos os usuários, qualquer que seja o seu meio, procurando estabelecer uma 

relação de interdependência, compreendendo e aceitando as diferenças das crenças 

e valores e encontrando as semelhanças estabelecidas entre elas. 

 Dessa forma, é indispensável que a enfermagem estabeleça um elo, por meio 

da informação, não só para a mãe do bebê a ser amamentado. Mas, que a mesma 

alcance todos os agentes envolvidos na criação desta criança, no caso, a família. 
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5 CONCLUSÃO  

 

 A respeito da pesquisa sobre o aleitamento materno, com o objetivo de 

analisara intervenção do enfermeiro frente a identificação de fatores que contribuem 

para o desmame precoce. Conclui-se: 

 A importância do leite materno, considerado um alimento completo, uma vez 

que possui vantagens nutricionais, imunológica e psicológica, por isso, é o alimento 

ideal para o bebê nos primeiros anos de vida. 

 As vantagens oferecidas pelo aleitamento materno, em seus múltiplos 

aspectos, representam uma unanimidade no meio científico. A superioridade do leite 

humano como alimento, agente protetor de infecções e modulador do crescimento 

do lactente, encontra-se amplamente descrita na literatura. Igual destaque merecem 

os aspectos psicológicos que resultam da interação mãe filho: a criança, a mãe, a 

família, a sociedade e o Estado são amplamente beneficiados pela prática da 

amamentação natural. 

 Os fatores que contribuem para o desmame precoce estão relacionados:a 

falta de informação, trabalho, medicamentos e a introdução precoce de alimentação 

complementar pelos avós. 

 A Enfermagem frente aos fatores que contribuem para o desmame precoce 

intervém com uma visão transcultural,que objetive uma forma de cuidar afetuosa à 

realidade e origem nas necessidades do indivíduo, sua família e grupos culturais. 

Um dos desafios observados com a pesquisa, a serem enfrentados é a necessidade 

de intervenções saudáveis, sobretudo no primeiro ano de vida.  

 Com vistas ao aprimoramento das práticas assistenciais de promoção, 

proteção e apoio à amamentação, recomenda-se a capacitação profissional 

continuada, dentro dos princípios da Educação Permanente em Saúde, não apenas 

voltada aos profissionais de saúde da área hospitalar, mas também aos que atuam 

na assistência primária. 

 Para a enfermagem essa pesquisa tem grande importância, uma vez que 

através da revisão da literatura demonstrou como o enfermeiro pode intervir para 

uma melhor permanência do ame através da prática de educação continuada.  
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