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O leite materno é o melhor alimento para ser ofertado à criança, por conter todos os nutrientes 
que a mesma precisa para ter um desenvolvimento ideal, devendo ser preferencialmente 
exclusivo e de livre demanda até os seis meses de vida. A amamentação é uma pratica natural, 
capaz de trazer inúmeros benefícios para o bebê, como também para a mãe e a família. 
Entretanto o desmame precoce, ainda é uma realidade e que pode ser influenciado por 
inúmeros fatores, como biológicos, histórico-culturais, econômico-sociais, psíquicos. Visando 
esses aspectos, o estudo traz como objetivo geralconhecer os fatores que ocasionam o 
desmame precoce em um Município do recôncavo da Bahia. Para tanto, foram traçados os 
seguintes objetivos específicos: descrever o perfil sociodemográfico das mulheres que 
realizaram o desmame precoce; descrever os motivos que levam as mães deixarem de 
amamentar seus filhos; identificar dificuldades e facilidades enfrentadas para garantir a 
amamentação exclusiva até 06 meses de vida da criança; averiguar nos prontuários das 
crianças menores de 6 meses a existência de anotações da (o) enfermeira (o)  sobre estratégias 
de incentivo e fortalecimento ao aleitamento materno exclusivo. Para alcançar as metas desse 
estudo, diante da amplitude do tema, optou-se pela pesquisa de natureza descritiva, com 
abordagem qualitativa em que terá como participantes do estudo mães de crianças de 0 a 6 
meses de vida e será realizada nas Unidades de Saúde da Família em Município do 
Recôncavo da Bahia.Por fim, os dados serão organizados e transcritos de forma sistemática e 
analisados a partir da técnica de análise de conteúdo segundo Minayo. Espera-se com essa 
pesquisa resultados relevantes, pela importância do aleitamento materno exclusivo e as 
consequências do desmame precoce para o binômio, agregado a isso, contribuir para a 
atualização e qualificação dos profissionais, e consequentemente beneficiando a população e 
entidades governamentais.  
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