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RESUMO

O aleitamento materno exclusivo é recomendado para  crianças até seis meses de vida, sem a introdução de qualquer outro tipo de alimento ou 
líquido, por ser capaz de suprir todas as suas necessidades nutricionais, imunológicas e psicológicas. Diversos fatores contribuem para a 
introdução de alimentos e líquidos antes dos seis meses de idade, ocasionando o desmame precoce, apesar das recomendações do Ministério da 
Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Existem vários motivos que levam ao desmame precoce, como a falta de orientação e informação, o 
nível socioeconômico, a falta de apoio familiar (principalmente do cônjuge), os problemas mamários, o retorno ao trabalho, a influência da mídia, 
a forte vinculação da mama ao apelo sexual, além da falsa percepção das mães quanto à qualidade e quantidade de seu leite. Objetivou-se neste 
estudo identificar a prevalência do desmame precoce nas crianças menores de seis meses de idade atendidas na USF Mangueira, localizada no 
Município do Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. Foi realizada uma pesquisa exploratória, descritiva, transversal e de 
abordagem quantitativa, a coleta de dados foi realizada na Unidade de Saúde da Família Mangueira, localizada no município do Cabo de Santo 
Agostinho (PE). A população foi composta por todas as mães de crianças com até seis meses de idades cadastradas e atendidas na Unidade de 
Saúde, e a amostra foi composta pelas mães  que não mantiveram o aleitamento materno exclusivo, sendo constituída por 29 nutrizes de crianças 
com idade entre zero e seis meses. Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas estruturadas, sendo aplicado um questionário formulado 
pelas autoras, contendo perguntas abertas e fechadas, onde as pesquisadoras leram e registraram as respostas das genitoras. Os dados foram 
categorizados e digitados no programa Microsoft Excel 2010. Após a correção de eventuais erros de digitação, foi iniciada a análise e 
interpretação dos resultados, com uma abordagem descritiva das variáveis e a caracterização da população estudada. A pesquisa teve início após 
a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio do Recife (CAAE: 48308915.8.0000.5640). Como principais 
resultados, 59% das crianças menores de seis meses já estavam completamente desmamadas. Destas, 29,4% foram desmamadas com apenas um 
mês de vida. Quase a metade (44,8%) já havia ingerido água e 41,3% já tomaram outro tipo de leite além do leite materno. Com relação a outros 
alimentos, 24,1% havia comido feijão e frutas e 20,6%  biscoitos recheados. Identificou-se que ocorre desmame precoce nas crianças menores de 
seis meses de vida na Unidade de Saúde da Família de Mangueira, apesar das mães terem recebido orientações sobre AM durante o pré-natal e as 
consultas de puericultura pela equipe de saúde multidisciplinar. As causa do desmame são múltiplas, e podem sofrer influências das 
características socioculturais e do ambiente onde as famílias vivem. Ainda percebe-se que o consumo de outros líquidos, em especial água e chás, 
continua presente na rotina das crianças menores de seis meses, além do consumo precoce de outros alimentos, chamando atenção o consumo 
daqueles considerados inadequados para esta faixa etária, o que deve ser alvo de medidas educativas por parte da equipe multiprofissional de 
saúde.
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