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O leite materno contém todos os nutrientes necessários para suprir as necessidades 

fisiológicas, nutricionais e imunológicas do lactente, e por esse motivo recomenda-se que seja 

realizado exclusivamente até o sexto mês de vida da criança. Por ser um tema amplamente 

discutido no campo da saúde, é fundamental destacar sempre suas vantagens e benefícios, e 

disseminar a sua importância, contribuindo assim para um aumento da sua prevalência.  

Assim o presente trabalho teve como objetivo identificar os fatores que impedem e os que 

influenciam na realização do aleitamento materno na perspectiva das mães, bem como: Traçar 

a prevalência de amamentação em crianças atendidas nos PSFs do Município de Castro Alves; 

identificar os fatores de risco e proteção associados ao aleitamento materno. Trata-se de um 

estudo transversal que está ocorrendo no município de Castro Alves Bahia, com 161 mães de 

filhos com idade entre zero e três anos, usuárias das Unidades de Saúde da zona urbana, que 

não apresentem nenhuma restrição para a realização do aleitamento materno. A coleta está 

sendo realizada com auxílio de um formulário.  Os resultados parciais demonstraram que a 

maioria das mães que estão participando da pesquisa não realizou ou realizam aleitamento 

materno exclusivo até o sexto mês, mesmo conhecendo os benefícios do aleitamento materno 

e recebendo orientações sobre a sua importância. Algumas interromperam esse processo e isso 

deve-se a uma série de fatores que influenciam no desmame precoce, fatores esses que estão 

interligados entre si. Observa-se que os fatores mais relevantes são o grau de escolaridade, 

mitos relacionados à amamentação, ou alegações de que o leite secou e volta precoce ao 

trabalho.   
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