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Introdução 
O efeito mais dramático da amamentação é a queda da mortalidade de crianças
pequenas, graças aos inúmeros fatores existentes no leite materno, que protegem
contra infecções comuns em crianças, como diarréia e doenças respiratórias
agudas. A associação entre mortalidade infantil e ausência de aleitamento
materno é modificada por diversos fatores de ordem demográfica,
socioeconômica, dietética e ambiental.
Apesar dos benefícios do leite materno, verifica-se no cotidiano da assistência
prestada pelas equipes de saúde da família, que a interrupção do aleitamento
antes dos seis meses de vida acontece com freqüência, acarretando prejuízos para
a criança. Esta realidade reforça a necessidade de mais políticas públicas com
relação ao aleitamento materno, tendo em vista a reavaliação dos programas
implantados e a definição de novas metas para melhora deste quadro.

Realizar uma revisão de literatura narrativa no sentido de destacar a prevalência
do desmame precoce no Brasil e suas principais causas.

Objetivo

Em 2002 estabeleceu-se o consenso mundial de que não há nenhum benefício que
possa ultrapassar os riscos e as desvantagens da introdução precoce de alimentos
complementares, antes dos 180 dias de vida (BRASIL, 2002).
A percepção de leite insuficiente é um fenômeno universal, sendo a causa mais
comum de desmame precoce em quase todas as sociedades. Na maioria das vezes a
produção insuficiente de leite não passa apenas de uma percepção como resultado
da falta de confiança, algumas vezes reforçada pela família e amigos em resposta ao
choro da criança. Estas crises transitórias na lactação tem sido detectadas em especial
nos primeiros meses pós- parto. Essas mães desses bebês necessitam de ajuda para
amamentar com mais eficiência. (GIUGLIANI,2002).
A estética também é citada como uma das causas de desmame precoce, pois muitas
mulheres deixam de amamentar seus filhos, com receio de suas mamas ficarem
flácidas. Outro fator de estética é a mamoplastia redutora e acordo Guigliani (2000),
quando este procedimento é prévio à amamentação tem um impacto negativo nas
taxas de aleitamento materno, principalmente o exclusivo. O autor aponta que, ao
final do primeiro mês apenas 29% das mulheres com cirurgia prévia estavam
amamentando exclusivamente, em contraste com as que não realizaram a cirurgia,
totalizando 77% da amostra pesquisada.

A questão norteadora é conhecer o desmame precoce no Brasil: prevalência e
principais causas. A revisão bibliográfica foi a estratégia utilizada para realização
deste estudo. A amostra de textos revisados compreendeu textos publicados no
período de 1970 a 2006, que retratavam a história da amamentação, desde a
época mitológica até o século XX, analisando as questões ligadas ao desmame
precoce. A população deste estudo foi composta por toda busca realizada em
livros, artigos de revistas científicas, monografias, dissertações de mestrado, teses
e artigos extraídos via Internet, nos bancos de dados da LILACS, SCIELO, Banco de
Teses da USP e no portal Google acadêmico.

Metodologia 
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Considerações finais
Conclui-se que apesar dos inúmeros dados que comprovam os benéficos e a
necessidade do aleitamento materno exclusivo, no Brasil o desmame precoce ainda é
prevalente. E dentre as principais causas, a idade e escolaridade da mãe, bem como a
sua inserção no mercado de trabalho, dentre outras, são as principais causas
encontradas.
Como os serviços de saúde podem apoiar a amamentação:
#Implementando normas e rotinas de aleitamento materno; # Incentivando formação
de grupos de gestantes e mães; # Estimulando a participação das famílias no apoio à
amamentação e durante a assistência ao pré-natal, parto e pós-parto; # Realizando
acompanhamento das crianças e mães após a alta da maternidade; # Estimulando as
visitas domiciliares por pessoal treinado; # Avaliando o jeito de amamentar em todos os
contatos com mães e bebês; # Monitorando o crescimento e desenvolvimento da
criança.
Não podemos deixar de falar que aqui em Itambacuri o desmame precoce é frequente
principalmente devido a baixa condição socioeconômica e de escolaridade das mulheres
o que faz com que esse número aumente, por isso a necessidade de mais estudos e
aperfeiçoamento dos profissionais de saúde nessa área para diminuirmos o número de
crianças em aleitamento materno misto.

O aleitamento materno exclusivo foi padronizado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), como aquele em que o neonato recebe somente ingestão do leite da mãe, sem
presença de outros líquidos, como chás e água, com exceção de medicamentos e
suplementos vitamínicos ou minerais, quando necessário (VIANNA, 2007).
As vantagens do aleitamento materno são indiscutíveis para o lactente nos primeiros
seis meses de vida, pois possui alta digestibilidade, nutrientes necessários para o
neonato, composição química balanceada e ausência de antígenos alérgicos e ação
anti-infecciosa (BRASIL, 2000). Estudos recentes têm comprovado que o leite materno
contribui para baixos níveis de morbidade e mortalidade dos lactentes ao proporcionar
uma adequada nutrição para os mesmos.
De acordo com Wenzel (2008), em todo o mundo vem se alcançando os objetivos de
proteção, promoção e apoio à amamentação. No entanto, no Brasil, a prática da
amamentação exclusiva ao peito até o 6º mês de vida do neonato é algo ainda
utópico, pois o desmame precoce é muito comum.
Entre as décadas de 70 e 80, pode-se observar uma melhora no que concerne a fase
inicial do desmame. Segundo Venâncio (2003), através de vários estudos realizados no
Brasil a duração mediana do aleitamento materno que era de apenas 2,5 meses em
1975, passou para 5,5 meses em 1981.
As dúvidas e controvérsias sobre a duração apropriada da amamentação exclusiva,
surgidas no final dos anos 70 e expressas no chamado "dilema de desmame",
persistiram até o ano de 2001, quando, após a 54ª Assembléia Mundial de Saúde, a
OMS recomendou-se a introdução de alimentos complementares em torno dos seis
meses em substituição à recomendação anterior, que era de quatro a seis meses.
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