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RESUMO 

 
A assistência de enfermagem na prevenção do desmame precoce é uma     importante ferramenta para 

minimizar os problemas relacionados aos riscos que podem ocorrer durante o desenvolvimento do bebê. 

Sabe-se que a fase da amamentação é marcada pelo binômio mãe-RN, cujas mudanças podem 

influenciar no desenvolvimento e crescimento eficaz da criança. O acompanhamento do processo de 

amamentação é um dos métodos para se enfatizar sobre a importância do aleitamento materno, sendo 

que dessa forma a participação do enfermeiro para se explicar sobre tal dilema é fundamental. Desse 

modo, obtendo resultados positivos sobre tal temática. O presente estudo possui como objetivo geral 

identificar as possíveis intervenções do profissional de enfermagem para a prevenção do desmame 

precoce. Apresentam-se como objetivos específicos: destacar a importância do aleitamento materno 

exclusivo e continuado nos primeiros seis meses de vida do recém-nascido, listar as causas e 

consequencias do desmame precoce, promover intervenções de enfermagem para a promoção da 

amamentação A pesquisa insere-se no tema Saúde da Mulher e Saúde da Criança. Sendo um trabalho 

exploratório,       descritivo, com enfoque qualitativo, por referências bibliográficas. Logo, espera-se que o 

conhecimento transmitido a essas mulheres pelos enfermeiros contribua significativamente para o 

desenvolvimento da genitora e do recém-nascido, atenuando as complicações geradas por uma 

amamentação incompleta.  

  
PALAVRAS-CHAVE: Amamentação. Desmame Precoce. Assistência de Enfermagem.   

 
1. INTRODUÇÂO  

 
O aleitamento materno é a melhor estratégia natural para nutrição, vinculo de proteção 

e afeto. O leite materno é um poderoso antídoto para a saúde da criança e para a 

redução da morbimortalidade infantil. É nesse período que se desenvolve muitas 

virtudes humanas, por isso deve-se cuidado e atenção redobrada para prevenir 

distúrbios que suas consequências podem afetar a vida adulta da criança. (BRASIL, 

2015)  

Embora que inúmeros benefícios da amamentação sejam comprovados através de 

estudos, programas e campanhas que incentivam a prática, as taxas da adesão da 

amamentação exclusiva ainda estão abaixo dos níveis recomendado. Por esse modo, é 

necessário ações que promovam e protejam esse processo de fundamental importância 

para a saúde do recém-nascido e da mãe. (ROCCI, 2014). 
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Segundo estudos apontados por Silva (2017) o desmame precoce e a interrupção da 

amamentação, podem ser considerados violência contra a criança, visto que a deixa 

vulnerável ao risco de contrair doenças e morrer por doenças relacionadas à desnutrição 

e ao sistema imunológico.  

A assistência de enfermagem é fundamental para incentivo e promoção do aleitamento 

materno exclusivo, no período do pré-natal, no nascimento e no puerpério, com diversas 

ações para estimular a mãe enfocando nos benefícios que a AME trás para a criança e 

também para a figura materna, além de extinguir diversas dúvidas e tabus que são 

impostos pela sociedade. O enfermeiro é um profissional que atua diretamente na 

assistência em saúde da mulher e da criança, pode contribuir de forma significativa para 

a prevalência da amamentação buscando promover ações comunitárias para 

orientações as gestantes e puérperas, para melhorias na saúde infantil (MONTESCHIO, 

2015 e FIGUEIREDO et al. 2018) 

As intervenções que tem início de forma precoce e continua são mais eficazes 
do que as que se limitam em um único período. Os profissionais enfermeiros no 
início da graduação já são ensinados sobre a importância de praticar a 
promoção, prevenção e proteção à saúde de todos os pacientes, e as 
intervenções necessárias para cada um deles de forma humanizada e integral, 
a intervenção significa contribuir, e eles contribuem para melhorar a qualidade 
de vida do paciente. (FIGUEIREDO et al. 2018, p.g 1662) 
 

A justificativa para a realização desta pesquisa fundamenta-se na importância de uma 

assistência de enfermagem preventiva e humanizada, identificando precocemente 

durante a gestação os fatores extrínsecos e intrínsecos que podem facilitar o 

desenvolvimento do desmame precoce e da interrupção da amamentação, tendo como 

delimitação artigos científicos que abordem a atuação do enfermeiro na assistência da 

prevenção do desmame precoce.  

O presente estudo possui como objetivo geral evidenciar a assistência de enfermagem 

à mulher durante o período de gestação e puerperal, e na saúde da criança. Tendo como 

objetivos específicos destacar a importância da amamentação exclusiva e continuada, 

discorrer sobre as causas e consequências que levam a interrupção da amamentação 

e apresentar intervenções de enfermagem para a prevenção do desmame precoce.  

Por meio dos objetivos apresentados, acredita-se que quando o enfermeiro reconhece 

os fatores que podem acarretar o desenvolvimento da ablactação, de modo precoce, 

mais eficazes serão as ações de intervenção para a prevenção do desmame precoce e 

terão melhores resultados no aumento dos índices de amamentação conforme é 

preconizado pelo Ministério da Saúde. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO EXCLUSIVO E CONTINUADO  

   



3 
 

O aleitamento materno é a estratégia mais eficaz e natural de vínculo de afeto e 

proteção entre a mãe e o bebê, além de nutrir a criança de forma mais saudável, a 

prática da amamentação é econômica e reduz em 13% a mortalidade até os cinco 

anos, evita diarréia e infecções respiratórias, diminuem o risco de alergias, diabetes, 

otites, colesterol alto e hipertensão, leva a uma melhor nutrição e reduz a chance de 

obesidade, e contribui para o desenvolvimento da cavidade bucal do recém-nascido. 

(BRASIL, 2017). 

A oferta do seio materno ao bebê é um direito biológico e eticamente 
inquestionável da mãe e do filho, além de fundamental para a sobrevivência  e  
a  qualidade  de  vida  infantil  nos  primeiros  anos  de  vida.  Hoje, sabe-se  que  
os  benefícios  do  aleitamento materno não se limitam à duração da prática, 
mas se estendem até a vida adulta e têm repercussões na qualidade de vida a 
longo prazo (SOUSA, et. al, 2020, pag.03) 

 

A amamentação é altamente nutritiva, e traz inúmeros benefícios ao bebê, é um 

processo de extrema relevância. A mesma deve-se iniciar na primeira hora de vida do 

recém-nascido, e seguir exclusivamente até os seis meses completos da criança, logo 

após, deve-se iniciar a alimentação complementar da amamentação com alimentos 

saudáveis, até os dois anos completos da criança. (SILVA, 2020 e NABATE, 2019) 

Após o nascimento, a primeira mamada, é muito importante pois proporciona com 

efetividade para o recém-nascido o contato pele a pele (CPP), assim, pode-se reduzir o 

tempo no desenvolvimento da sucção exata e satisfatória, contribui para a regulação e 

manutenção da temperatura corporal do bebê e estabilidade cardiorrespiratória. Para a 

mãe, promove a diminuição do cansaço causado pelo ingurgitamento mamário 

sensação de alívio, segurança, além de reduzir a ansiedade adquirida ao decorrer da 

gestação. (SOUSA et. al, 2021) 

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em meio a Semana Mundial 

de Aleitamento Materno 2020, os índices de amamentação cresceram no Brasil nos 

últimos anos, atualmente mais da metade (53%) das crianças continuam sendo 

amamentadas no primeiro ano de vida. (BRASIL, 2017). 

Conforme é preconizado, o leite materno deve ser exclusivo até os primeiros seis meses 

de vida completos do recém-nascido, e a partir dessa idade a recomendação é que a 

amamentação seja mantida junto com o consumo de alimentos complementares 

introduzidos de forma saudável. (BRASIL, 2017). 

Victora et al. (2016, p. 19) defendem: 

O leite materno humano é, portanto, não apenas um suplemento nutricional 

perfeitamente adaptado para os bebês, mas provavelmente o medicamento 

personalizado mais específico que o bebê receberá, oferecido em um momento 

em que a expressão gênica está sendo ajustada para a vida. Esta é uma 

oportunidade a conformação de saúde que não deve ser perdida. 

 

Podendo ser considerado um medicamento personalizado, é indiscutível as vantagens 

nutricionais do leite materno para a criança e sua proteção contra infecções e diarréias. 
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Diante de muitos estudos, é evidente que muitos eventos primordiais podem ser 

encadeados durante a amamentação, com efeitos ao decorrer da vida, podendo ter 

interferência das microbiotas, que contribui para a polarização das células T e regulação 

imune. Portanto, o leite materno transmite as microbiotas e respostas imunes da mãe 

para o bebê, e prebióticos próprios para facilitar a reprodução de bactérias benéficas. 

(VICTORA et. al, 2016) 

Para o desenvolvimento da criança, o aleitamento materno é fundamental e adequado, 

pois fornece muitas proteínas necessitadas nos primeiros seis a dozes meses de vida, 

além de conter diversos sais minerais, vitaminas, gorduras e açúcar. O leite materno 

contribui para o sistema imunológico da criança na prevenção de diversas doenças e 

por ser um alimento livre e de zero custo, é benéfico para os indicadores econômicos 

de muitas famílias de baixa renda, combatendo à fome e a desnutrição até os dois anos 

de idade. Assim, garante a sobrevivência de muitas crianças que vivem em situações 

precárias, sem condições de comprar leites artificiais, podendo ainda acrescentar o uso 

de mamadeira, bicos e chupetas. (SILVA, 2020 e DIAS, 2016)  

Em sua composição, encontramos mais de 200 elementos que contribuem para a 

garantia da saúde, crescimento e desenvolvimento do lactante: entre as proteínas, 

macromoléculas insubstituíveis para o bebê; lipídios, maiores reservas energéticas do 

corpo; água, hidratos de carbono, vitaminas, sais minerais, fatores imunológicos, 

imunomoduladores, enzimas e hormônios, entre outros. (FAVARETTO, 2016) 

Além de tantos benefícios citados para a saúde do recem-nascido, é preciso reconhecer 

e enfatizar que a mãe também recebe inúmeros benefícios, diminui os riscos de câncer 

de mama e ovário nas mulheres, e contribui na recuperação pós-parto, para que o útero 

se contraia e volte ao tamanho normal mais rápido, além de enriquecer vinculo de afeto 

e amor com o filho, diminui o risco de desenvolvimento de diabetes, reduz o risco de 

hemorragias, anemia e nova gravidez, e ainda reduz custos financeiros com formulas e 

alimentos diversos. (BRASIL, 2017 e OLIVEIRA, 2017)   

Diante dos fatos, Victora et al. (2016, p.20), afirmam: 

 
Como exemplo do potencial para salvar as vidas de mulheres, estimamos que 

as taxas de amamentação atuais previnem quase 20.000 mortes por câncer de 

mama a cada ano, e mais 20.000 são preveníveis a partir da ampliação das 

práticas da amamentação. Para atingir seu efeito completo, a amamentação 

deve continuar até a idade de 2 anos. 

 

Além de todos os benefícios citados, Johnston (2017), defende que o contato pele a 

pele de mãe para filho, proporcionado pelo vinculo da amamentação, pode afetar 

positivamente na redução da dor em neonatos, em procedimentos ou até em cólicas do 

lactente, uma vez que esse tipo de cuidado não farmacológico, conhecido como 

“cuidado canguru”, contribui para a regulagem da temperatura corporal do RN. 
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O aleitamento materno também pode melhorar a qualidade de vida das famílias, 

uma vez que as crianças amamentadas adoecem menos, necessitam de menos 

atendimento médico, hospitalizações e medicamentos, o que pode implicar 

menos faltas ao trabalho dos pais, bem como menos gastos e situações 

estressantes. Além disso, quando a amamentação é bem-sucedida, mães e 

crianças podem estar mais felizes, com repercussão nas relações familiares e, 

consequentemente, na qualidade de vida dessas famílias. (OLIVEIRA, 2018, 

pág. n° 251 e 252) 

 

Nesse contexto, é perceptível a importância da amamentação exclusiva até os seis 

meses de vida do recém-nascido, e continuada até os dois anos de idade da criança, 

não apenas para a fisiologia e prevenção de doenças da criança, bem como para o bem 

estar psicológico, além criar um vínculo extremamente valioso de afeto e proteção, entre 

a mãe e o bebê. 

 
2.2 CAUSAS E CONSEQUENCIAS DO DESMAME PRECOCE  

 
Muito se sabe sobre os benefícios obtidos através da amamentação exclusiva, contudo, 

a introdução alimentar precoce vem aumentando na atualidade, se tornando uma 

realidade alarmante e desafiadora para os profissionais de saúde intervir na prevenção 

da interrupção precoce da prática, visto que impossibilita a criança de receber os 

benefícios e pode trazer diversas consequências em sua saúde futuramente (ROCHA 

et al., 2018).  

De acordo com Rodrigues et al. (2014), apesar de a amamentação ser um processo 

natural do ser humano, é comum encontrar, mães com dificuldades nesse processo, o 

que pode provoca o desmame precoce.   

Moura et al. (2015) enfatizam que alguns fatores favorecem o desmame precoce como, 

o nível de escolaridade da mãe, trabalho materno, renda familiar, presença do pai, as 

suas condições de nascimento e o período pós-parto, idade da mãe, influências culturais 

dos familiares e as condições  habituais de vida. Esses fatores estão diretamente 

relacionados à mãe, outros se referem à criança e ainda ao ambiente. 

 
Os fatores que influenciam a amamentação, e consequentemente sua 
modalidade exclusiva, são multidimensionais, envolvendo questões sociais, 
econômicas, culturais e psicológicas. Revisão sistemática de estudos 
epidemiológicos conduzidos no Brasil encontrou 36 fatores associados à 
amamentação exclusiva. Os fatores mais frequentemente associados foram o 
local de residência, ora urbana ora rural, idade materna intermediária, 
escolaridade materna crescente, ausência de trabalho materno, idade da 
criança decrescente, não uso de chupeta e financiamento privado da atenção 
primária à saúde. (ROCHA, 2018, p.02).  
 

Varias situações podem afetar a pratica da AME (Amamentação Exclusiva), entre elas, 

a prematuridade, que muitas vezes limita o contato da mãe com o RN, leva a introdução 

de fórmulas na rotina hospitalar, e que prejudica a prevalência da AME após a alta da 

UTI Neonatal. Outro fator bastante citado é a dor ao amamentar, por lesões, nas mães 

primíparas, às vezes não recebem o apoio necessário e não insistem na prática 
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experiência frustrante no parto anterior, podem desencadear grande resistência em 

amamentar novamente. (COCA et al. 2018) 

Segundo Alvarenga et al. (2017), afirma-se que o trabalho materno é um dos fatores 

que mais contribui para o desmame precoce, pois a maioria das mães trabalham para 

ajudar na renda familiar, quando não assumem o papel de chefe de família e a 

responsabilidade financeira é toda da mãe, e assim são obrigadas a voltar para o 

trabalho antes de a criança completar os primeiros 06 meses de vida, uma vez que, 

conforme consta no artigo 392 da CTL (Consolidação das Leis de Trabalho), Decreto 

Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943, a mãe tem direito à somente 120 dias de 

afastamento do trabalho, e automaticamente são obrigadas a interromper a AME ao 

retornar. 

De acordo com um estudo realizado na Indonésia, a partir de um estudo realizado, outro 

fator que tem grande influência no desmame precoce, é a interferência familiar, 

considerou-se que mães que residem com famílias muito amplas (mais que 05 pessoas 

na residência), tem uma maior possibilidade de aderir ao desmame precoce e iniciar a 

alimentação complementar da criança antes dos 06 meses, muitas vezes de forma 

prejudicial. (HAS et al., 2018) 

Diante do exposto, Oliveira et al. (2017, p. 308) ressalta que existem vários mitos que a 

sociedade impõe: 

A maternidade vem acompanhada de alguma insegurança em relação à 
capacidade de alimentar e cuidar do próprio filho. Assim, alguns mitos levam à 
efetivação do desmame precoce do tipo: «meu leite é pouco, fraco, 
insuficiente»; «meu leite secou»; «peito pequeno não produz leite suficiente»; 
«se amamentar a mama cai»; «o leite materno não mata a sede do bebê»; 
«bebê não quis pegar o peito»; motivos para a introdução precoce de 
mamadeiras, chupetas, chás, água e sucos. 

 
Algumas literaturas também apontam que a interrupção da amamentação pode levar a  

ruptura do desenvolvimento motor-oral ideal, acarretando modificações na postura e 

força dos órgãos fonoarticulatórios, que são eles: lábios, língua, mandíbula, maxila, 

bochechas, palato mole, palato duro, soalho da boca, musculatura oral e arcadas 

dentárias. E alguns relatos ainda relatam o aumento do risco de doenças como de 

doença celíaca, doença de Cohn, colite ulcerativa, linfoma, doença de Hodgkin e 

leucemia. (SILVA, 2017 e NABATE et al, 2019) 

Deste modo, o desmame precoce antes dos 06 meses completos, pode deixar 

consequências graves na saúde da criança, afetando o sistema imunológico deixando 

a criança vulnerável à ação de agentes infecciosos com a exposição a proteínas 

estranhas que o organismo da criança ainda não reconhece, risco de infecções 

respiratórias e alergias, prejudica o sistema.  

Contudo, é evidente que apesar do aleitamento materno exclusivo ser benéfico e 

nutritivo, observa-se que esta prática ainda vem sendo deixada em segundo plano por 
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diversos fatores. Sendo assim, acarretando uma série de malefícios na saúde da 

criança, e também na saúde da mãe.  

 
2.3 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA A PREVENÇÃO              DO DESMAME 
PRECOCE  
 

A assistência de Enfermagem é imprescindível para êxito no processo de amamentação. 

Por isso á necessidade de profissionais cada vez mais atentos às dúvidas que surgem 

ao longo do processo de Pré-natal sendo de estrema importância, uma vez que, é 

primordial para prevenir os riscos da não amamentação exclusiva, conforme é 

preconizado pelo Ministério da Saúde. Sendo esse o período ideal para permitir o 

acesso das mães a informações que destacam o quanto a pratica é benéfica tanto para 

o bebê quanto para a sua genitora , visto que, proporciona um  maior vinculo de amor, 

afeto e proteção (NABATE, et al., 2019)  

Conforme aponta Dos Santos (2017), a educação em saúde é uma atividade planejada 

que o enfermeiro se destaca por ser uma profissão voltada para o cuidado, que pode 

criar condições favoráveis para a mãe e o bebê, criando um ambiente confortável para 

que a mãe se sinta segura e tranquila em todo período da AME. 

 O profissional deve atender de forma acolhedora e humanizada, fornecendo 
orientações sobre todo o processo de aleitamento, a posição correta para uma 
pega ao seio e sobre a suficiência do leite humano, o qual não necessita de 
associação de outros complementos como água, chá ou leite industrializado, 
uma vez que é o único alimento que o lactante precisa durante os seis primeiros 
meses de vida, pois contém os nutrientes essenciais para o crescimento e 
desenvolvimento saudável. (DOS SANTOS et al, 2017, p. 60) 

 
É de responsabilidade da equipe de profissionais de Enfermagem a promoção da AME, 

é necessário que estejam capacitados e sensibilizados as necessidades das mães neste 

período, onde o medo e a insegurança fazem parte, duvidas são frequentes e 

principalmente mitos e crenças vindos de familiares, podem afetar a prevalência da 

amamentação, por isso é necessário o esclarecimento de todas as duvidas que surgem 

durante a gestação (NABATE et al, 2019). 

Segundo Joventino et al. (2011) o enfermeiro deve estar preparado para iniciar a 

sensibilização e motivação dos pais referente à prática do aleitamento materno, desde 

o pré-natal até pelo menos os seis primeiros meses de vida do recém-nascido. Portanto, 

através da troca deste conhecimento, tanto a gestante como seu parceiro, saberão 

escolher qual o tipo de métodos que utilizarão para alimentar o seu bebê. 

De acordo com Figueiredo et al. (2018), o sucesso da amamentação se dá a partir de 

programas educativos que valorizam a importância da pratica social, devendo basear-

se em orientações técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde, ensinando a forma 

correta da “pega” na mama pelo recém-nascido, a fim de evitar rachaduras e lesões, 

diminuindo o risco do abandono da pratica pelas mães, justificado pela dor. E no 



8 
 

puerpério, período pós-parto, o enfermeiro deve amparar a mãe, para que seja um 

momento prazeroso e confortável. 

A comunicação verbal é uma das estratégias mais utilizadas pelos enfermeiros no que 

diz a respeito ao manejo clínico. O educar em saúde é uma prática que acompanha o 

enfermeiro: 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. (AZEVEDO et al, 2015, p. 442) 

A falta de conhecimento da técnica correta para amamentar deve ser incluída na 

educação em saúde para promoção da amamentação. Dos Santos (2017, p.61) diz: 

 
A literatura aponta a importância da técnica de amamentação, referindo que a 
maior parte das dificuldades de aleitamento está vinculada à pega inadequada 
no que diz respeito à sucção, levando a lactante a desenvolver problemas 
mamários e interromper a lactação. Nesse contexto, o ensino do manejo correto 
é considerado como uma ação de promoção do autocuidado e estímulo ao AME 
e deve acontecer tanto nas consultas pré-natais como após o nascimento do 
bebê. 

 
As ações para incentivar as puerperas para o aleitamento materno trazem muitos 

benficios para preservação e duração desse processo; o profissional enfermeiro tem 

como função orientar, incentivar, promover a amamentação e a formação de grupos de 

apoio. (Santana et al, 2017)  

 
O incentivo ao aleitamento materno deve ser iniciado durante o pré-natal, para 
que no pós-parto as puérperas não interrompam a prática do aleitamento 
materno exclusivo. O enfermeiro precisa realizar visita domiciliar logo após o 
parto, ajudando a puérpera realizar a pega do recém-nascido e responder 
dúvidas que estarão surgindo. Deve-se trabalhar com a família da mesma, uma 
vez que cada membro pode contribuir negativamente ou positivamente ao ato 
de amamentar; diminuindo assim as chances para o desmame precoce. 
(Santana et al, 2017, p.152-157) 

 
Como podemos ver, o desmame precoce ainda é uma problemática bastante comum 

em nosso meio. É definido como o abandono, total ou parcial, do aleitamento materno 

antes de o bebê completar seis meses de vida. São várias as causas que levam ao 

desmame precoce. Os motivos podem estar associados à cultura, estilo de vida e 

influência da sociedade. Dentre as principais causas de interrupção da amamentação 

temos a insuficiência do leite materno; má interpretação do choro da criança 

relacionando-o à fome; necessidade das mães trabalharem fora do domicilio para ajudar 

nas despesas de casa; patologias relacionadas às mamas e a recusa ao seio por parte 

da criança, dentre outros (MONTESCHIO, 2015) 

Dessa forma, cabe a esse profissional o conhecimento apropriado sobre aleitamento 

materno, buscando sempre se aprofundar no assunto de modo que possa evitar o 

desmame precoce, disponibilizando informações cabíveis à nutriz acerca da importância 

do leite materno, como tal alimento é rico em nutrientes e sua capacidade de proteger a 

criança contra doenças e prevenindo assim problemas futuros. (ARRUDA,2017) 
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Dias (2016) aponta que a enfermagem encontra diversas situações entre mães quanto 

á disponibilidade para amamentar e a decisão para amamentar ou não. Assim deve-se 

o enfermeiro estimular o incentivo da família, principalmente a experiências positivas 

anteriores, pois a partir de orientações negativas a tomada de decisão de amamentar, 

pode ser feita antes de uma orientação profissional. 

Deve-se ressaltar que para o profissional ter um bom êxito na pratica da educação em 

saúde, é necessário conhecer a realidade que a mãe está inserida (DOS SANTOS, 

2017). 

Lopes (2016, p. 14) ressalta: 

Por ser o aleitamento um ato cultural, social, aprendizado e uma prática 
complexa, o profissional de saúde é de extrema importância, realizando 
diferentes intervenções em todo ciclo gravídico-puerperal, apoiando e instruindo 
a mãe que deseja amamentar, realizando pré- natal adequado, puericultura 
cuidadosa, promover campanhas de incentivo a amamentação e formação de 
grupo de gestantes. Todas essas práticas devem fazer parte do cotidiano dos 
profissionais que promovem a amamentação, pois melhoram os índices de 
saúde do país: como a redução da morbimortalidade infantil além de trazer 
benefícios maternos indiscutíveis.  

 
Estratégias como grupos de apoio também podem ser utilizadas para a promoção do 

aleitamento materno, proporcionando uma interação das gestantes com as mulheres 

que estão amamentando, em momentos de troca de experiências, e orientações do 

profissional de enfermagem a partir de palestras, cursos, dinâmicas e jogos educativos. 

Assim, criam-se momentos de descontração e aprendizado, de forma leve e harmônica 

sobre dúvidas cotidianas. (DOS SANTOS, 2017 e DIAS, 2016)  

Sendo assim, a mãe passa a se sentir confortável e segura no esclarecimento de suas 

dúvidas, além de participar de ações que ressaltam o quão importante e valioso o ato 

de amamentar, e só trazem benefícios ao bebê e a si próprios. Tendo em vista, cada 

vez mais, a necessidade de ações na assistência de enfermagem para a prevenção do 

desmame precoce, uma vez que é um  profissional que tem influência direta em todo 

processo de gestação e no pós- parto.  

 

3. CONCLUSÃO 

 
Considerando os conceitos analisados, considera-se que o desmame precoce possui 

diversas causas e consequências, prejudicando o desenvolvimento do recém-nascido, 

podendo afetar a sua saúde futura, além de afetar a recuperação pós-parto das 

genitoras. A interrupção precoce da amamentação, pode ser motivada pelo âmbito 

familiar e social, tendo influencia o grau de escolaridade da mãe e idade, renda familiar 

e condições habituais de vida, sendo assim, necessita-se de norteamento materno 

precocemente. Dessa forma, é imprescindível a participação dos enfermeiros acerca 

dessa temática, já que os fatores que implicam a ablactação, podem ser mediados 

durante a gestação.  
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As circunstâncias de risco já mencionadas, devem ser parâmetros perceptíveis durante 

a consulta de pré-natal, uma vez que contribuem de modo significativo para o abandono 

da amamentação exclusiva e continuada. Nesse momento, todos os aspectos 

contribuintes para o desenvolvimento do desmame precoce, devem ser identificados e 

analisados, de forma abrangente. Esse processo, deve rastrear e ser realizado no intuito 

de reduzir os índices do desmame precoce.  

Constata-se que as mudanças ocasionadas no período gestacional e pós-parto, podem 

facilitar a interrupção da amamentação, pois nesse momento a mulher encontra-se 

fragilizada, com dúvidas e incertezas, dificuldades e medos em assumir a maternidade. 

Cabe ressaltar que as estratégias e intervenções retro mencionadas, assumidas pelo 

enfermeiro no período do pré-natal, permitem que a mulher se adapte a esse novo 

período e o enxergue como um desafio prazeroso e cheio de benefícios para a mesma 

e o bebê. 

Conclui-se que assistência de enfermagem nesse contexto diminui a probabilidade 

pertinente ao desmame precoce e asseguram que a mulher e a criança sejam assistidas 

em todas suas necessidades fisiológicas e psicológicas. O profissional de enfermagem 

proporciona a construção do vinculo materno-infantil durante o processo, além de 

promover o encorajamento da mãe e superação de todos os desafios e medos 

encontrados.  
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