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RESUMO 
A produção do leite materno é controlada principalmente pelo sistema 

endócrino, com a ação de diversos hormônios, dentre eles a prolactina e ocitocina. 

Este alimento, completo e indispensável no início da vida, além de favorecer a 

interação da mãe com o bebê, oferece diversas vantagens para ambos, assim como 

para a família. A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno 

exclusivo por seis meses de vida e, após os seis meses, determina a introdução de 

alimentos complementares, juntamente com a amamentação, até os dois anos de 

vida. Porém, em diversas populações o desmame ainda é feito precocemente. O 

objetivo do presente projeto é compreender quais fatores interferem no desmame 

antes dos 24 meses de idade, buscando avaliar qual o papel da orientação 

adequada nesse processo. Para isso, realizou-se revisão integrada de literatura em 

artigos disponíveis em diferentes bases de pesquisa. Como resultados preliminares, 

os fatores que mais interferem no desmame precoce foram o uso de chupeta 

precocemente e o trabalho materno fora de casa.  

 

INTRODUÇÃO 
Mamíferos diferem-se dos outros animais por serem dotados de glândulas 

mamárias e estas, nas fêmeas, secretarem leite, alimento indispensável aos 

mesmos. Assim, todo mamífero nasce dotado do instinto natural de mamar1. 

A produção de leite, nos primeiros dias após o parto, é controlada pelo 

sistema endócrino, com a liberação de diversos hormônios, como a prolactina e 

ocitocina que atuam na produção e ejeção do leite, respectivamente. Pela atuação 

endócrina, após o parto ocorre a produção de leite mesmo sem a sucção mamilar 

feita pelo bebê, porém é necessário que haja esse estímulo para a manutenção da 

lactação2.  Sentimentos agradáveis como o toque do bebê ou a confiança da mãe 

em amamentar podem contribuir positivamente para a ejeção do leite, assim como 

sentimentos desagradáveis, como dor ou estresse, podem influenciar negativamente 

nesse processo2,3. 

A amamentação natural confere vantagens ímpares para o lactente, como 

diminuir a probabilidade de processos alérgicos e gastrintestinais nos primeiros 

meses de vida, melhorar o desenvolvimento cognitivo, melhorar o sistema de 

defesa, diminuir o risco de falência respiratória, promover o desenvolvimento 

adequado dos órgãos fonoarticulatórios, além de outros benefícios relacionados ao 



desenvolvimento emocional e físico4,5,6,1. Para a mãe, o aleitamento materno confere 

vantagens como reduzir a probabilidade de câncer de mama e promover a involução 

uterina mais rápida7. Para a família, a amamentação natural é vantajosa, pois é uma 

opção econômica e prática8.  

Frente a tantas vantagens que o aleitamento natural traz e devido aos altos 

índices de desmame precoce, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 

o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida e, após o 

seis meses, determina a introdução de alimentos complementares com a 

manutenção da amamentação até os dois anos de vida ou mais9. Mas, ainda assim 

observa-se  um importante índice de casos de ablactação precoce em diversas 

populações10. Barbosa et al.9, constatou que a duração média de aleitamento 

materno exclusivo não ultrapassava dois meses e que o período de aleitamento 

materno total foi de quatro meses. Ambos inferiores ao tempo recomendado pela 

OMS. 

 

OBJETIVOS 
Baseado nas estatísticas apresentadas no levantamento bibliográfico sobre 

desmame precoce, evidenciando a necessidade de maiores estudos para elucidar 

as interferências nesse processo, o presente projeto tem como objetivo 

compreender quais fatores estão relacionados ao desmame antes dos 24 meses de 

idade. E ainda, busca entender o papel da informação e orientação adequadas como 

fator emocional desencadeante das alterações fisiológicas que acarretam a 

interrupção da amamentação antes do tempo adequado. A compreensão dessas 

questões possibilitará o estabelecimento de ações eficientes junto aos envolvidos, 

direta ou indiretamente, no sucesso do aleitamento materno. 

 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
Foram realizadas diversas pesquisas nas bases de dados GOOGLE 

ACADÊMICO, Portal CAPES e SCIELO, utilizando-se as palavras-chave: 

aleitamento, aleitamento materno, causas do desmame precoce, desmame, 

desmame precoce, fisiologia da lactação, hormônios da lactação, lactação e leite 

humano. 

Dentre os artigos e teses disponibilizados, até o presente momento foram 

escolhidos 15 artigos, sendo 3 revisões, como forma de adquirir o embasamento 



teórico necessário sobre o tema e buscar resultados preliminares para responder ao 

objetivo do projeto. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Doze artigos foram selecionados aleatoriamente para o levantamento dos 

resultados preliminares, avaliando-se os principais fatores apontados como 

determinantes para o desmame precoce. Os mais significativos foram o uso precoce 

de bicos1,9,11,12,14, como chupetas e mamadeiras, e a atividade da mãe fora de 

casa6,12,13,14,15, seja para estudar ou trabalhar, seguido da falta de experiência ou 

primiparidade10,12,15, estado civil9,10,13 e dificuldade de amamentar6,13,15. Fatores 

como orientação inadequada1,8,15, influência de pessoas próximas11,15 e estresse3 

também foram apontados como influentes no processo de desmame. Assim como 

variáveis demográficas: renda familiar9 e idade materna9,10, além da introdução de 

fórmulas alimentares ou outros complementos7. 
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