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 Introdução 
A unidade de saúde do “Programa de Saúde da Família 
(PSF) Dr. Mardone”, com adequada estrutura física, está 
localizada no centro do território adscrito à equipe em 
Itapagipe, cidade de cerca de 12.000 habitantes, em 
Minas Gerais.Um dos problemas diagnosticados na 
prática da equipe refere-se ao aleitamento materno e ao 
desmame precoce, o que justificou a realização desse 
trabalho. 

Objetivo 
Rever causas que levam ao desmame precoce e 
recuperar e registrar aspectos conceituais, normativos e 
políticos referentes ao aleitamento materno e desmame 
de maior importância para a atuação em atenção básica 
em saúde da família. 

Metodologia  
Revisão da literatura, por pesquisa livre em bancos de 
dados nacionais, com as palavras-chaves aleitamento 
materno, desmame, Programa Saúde da Família e 
nutrição infantil. 
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Considerações 
A primeira intervenção para o incentivo ao aleitamento 
materno é o trabalho preventivo durante o pré-natal, 
orientando sobre o preparo das mamas e conversando 
sobre a importância do leite humano e do significado do 
ato de amamentar para as mães. Na primeira visita da 
mãe e bebê à unidade de saúde, a avaliação da 
amamentação está contemplada, nas ações da “Primeira 
Semana Saúde Integral”. O acompanhamento e apoio à 
amamentação deve ser rotina nos atendimentos de 
puericultura, por toda a equipe, especialmente nos 
primeiros meses de vida da criança. 

Aleitamento e desmame 
A amamentação natural é uma aliada na redução da 
mortalidade infantil e na obtenção de melhores 
indicadores de desenvolvimento cognitivo e psicomotor, 
bem como na prevenção de manifestações patológicas, 
como infecções e alergias.(CARRASCOZA et al., 2005). 
Entre as causas que mais contribuem para o desmame 
estão: multiplicidade papéis que a mulher desempenha 
na sociedade moderna, retorno da mãe ao trabalho, baixa 
condição socioeconômica, crenças populares, surgimento 
de novos produtos lácteos, valorização da mama como 
símbolo sexual, baixa eficiência de programas 
educativos, doenças infecciosas maternas, problemas de 
mamas e mamilos e no ato de amamentar (pega e 
posições), o uso de drogas (BARROS et al., 2009). De 
acordo com Alves e Moulin (2008), a ação preventiva 
mais importante contra o desmame precoce é o uso da 
técnica correta de amamentar, desde o nascimento. Mães 
e bebês precisam aprender a amamentar e serem 
amamentadas. 

Aleitamento: conceitos 
Por aleitamento materno exclusivo entende-se que a criança 
recebe somente leite materno, diretamente da mama ou 
extraído, e nenhum outro líquido ou sólido, com exceção de 
gotas ou xaropes de vitaminas, sais de reidratação oral, 
suplementos minerais ou medicamentos. Diferencia-se de 
aleitamento materno predominante, aleitamento materno, 
aleitamento materno complementado e aleitamento materno 
misto ou parcial.. 
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