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O aleitamento materno é recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

Ministério da Saúde por dois anos ou mais, como um complemento nutricional, e nos seis 

primeiros meses de forma exclusiva, por ser um alimento completo, com benefícios 

imunológicos e nutricionais, que contribui também com a saúde da nutriz. Entretanto, o curso 

da amamentação é influenciado por uma série de fatores correlacionados, que podem 

favorecer a manutenção ou não do aleitamento, desse modo, é fundamental compreender os 

fatores que levam a tal interrupção em diferentes contextos para uma intervenção 

contextualizada a realidade local. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo é analisar 

os elementos associados a interrupção precoce do aleitamento materno na percepção de 

nutrizes em um município do Recôncavo da Bahia. Trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, descritiva e analítica. As informações estão sendo coletadas, por meio de 

entrevista semiestruturada, versando sobre as experiências e vivências das nutrizes na 

amamentação; a compreensão das nutrizes sobre o aleitamento materno e os fatores sociais, 

econômicos e culturais que possam interferir na manutenção do aleitamento materno 

exclusivo, sendo aplicadas as nutrizes que interromperam precocemente o aleitamento 

materno dos seus filhos, considerando a introdução de outros alimentos, antes da criança ter 

completado seis meses de vida, sendo este realizado em uma unidade de saúde da família 

(USF) da zona urbana e em visitas domiciliares em um município do Recôncavo da Bahia. 

Foram entrevistadas até o momento 8 nutrizes, com faixa etária entre22 a 28 anos. Dos 

resultados já observados/identificados como condicionantes para o curso da amamentação 

encontra-se, o retorno da mulher ao trabalho, o mito do leite fraco, as intercorrências 

mamárias e influências externas de familiares e amigos. 

PALAVRAS-CHAVE:Amamentação. Lactente.Nutriz. 

 

  


