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Introdução  
O desmame precoce é um tema que vem sendo 
discutido com frequência nas instituições de 
saúde e tem ganhado a sua importância devido 
ao número cada vez maior de crianças que são 
desmamadas precocemente, antes de completar 
os seis meses de vida. Identificar suas principais 
causas é um passo importante para que os 
profissionais possam intervir de forma positiva 
para ajudar a manter o aleitamento materno 
exclusivo até o sexto mês de vida das crianças.  

Descrever as principais causas que levam ao 
desmame precoce a partir da literatura atual, para 
que sirvam de subsidio para a promoção de 
ações de saúde que diminuam o desmame 
precoce e favoreçam o aleitamento materno 
exclusivo até o sexto mês de vida da criança. 

Objetivo  

Pesquisa bibliográfica de artigos de revistas 
científicas extraídas via Internet, nos bancos da 
Bireme, base LILACS, através do descritor 
“desmame”. Os critérios de inclusão foram: data 
de publicação nos últimos cinco anos, 
disponibilidade na íntegra, idioma e abordagem 
dos fatores de risco para o desmame precoce, o 
que totalizou vinte artigos. Foram excluídos dois 
artigos de revisão e um estudo de caso e obteve-
se o número de dezessete artigos selecionados. 

Metodologia  
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Resultados 

Considerações finais 
As diversas situações apresentadas são sensíveis 
à atuação do profissional de saúde. Dessa forma, a 
partir da identificação dos principais fatores de 
risco ao desmame precoce, deve-se intervir com a 
mulher e sua família sobre a importância e os 
benefícios da amamentação materna exclusiva até 
o sexto mês de vida e continuada até os dois anos.  

As causas mais citadas foram:  
•Uso de bicos artificiais: Afonso et al (2006), 
Vannuchi et al (2005), Ramos et al (2008), França 
et al (2007), Carvalhaes et al (2007), Maia et al 
(2006), Alves et al (2007), Parizzoto e Zorzi (2008), 
Mascarenhas et al (2006), Silveira e Lamounier 
(2006). 
• “Mãe fora de casa”: Vannuchi et al (2005) , Maia 
et al (2006), Bernardi et al (2009), Baptista et al 
(2008), Carvalhaes et al (2007) e Alves et al 
(2007). Mascarenhas et al (2006), Araújo et al 
(2008), Parizzoto e Zorzi (2008). 
• Outros: falta de informação, escolaridade 
materna, introdução de outros líquidos nos 
primeiros dias de vida, dificuldades iniciais, 
problemas mamários, profissional de saúde. 
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