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RESUMO

A amamentação corresponde a uma das fases mais importantes no ciclo
reprodutivo da mulher, cujos benefícios se ampliam aos aspectos
nutricionais, imunológicos, cognitivos e emocionais da criança e bem-
estar físico e psíquico, tanto para os bebês, quanto para as mães, suas
famílias e sociedade. Além disso, o Aleitamento Materno (AM) possui todos
os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento da
criança (FERREIRA et al., 2016).Embora algumas vezes a necessidade de
interromper a amamentação ou até impedir que ela se inicie, com o
objetivo de se evitar maiores agravos à saúde de ambos. Uma dessas
necessidades está atrelada à presença de certas enfermidades nas
mamas como mastite. Alguma doença infecta contagiosa como o Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV), tuberculose ativa, hanseníase, herpes,
vírus simples nas mamas, moléstias debilitantes graves, desnutrição
materna, necessidade de ingestão de medicamentos nocivos à criança
por tempo prolongado e níveis elevados e contaminantes maternos
(MELO, 2010)Neste sentido, o trabalho pretende responder a seguinte
problemática: quais os principais fatores que contribuem para o desmame
precoce? Após a observação do problema foi organizado o objetivo geral
para identificar ascontribuições do enfermeiro no enfrentamento do
desmame precoce, bem como discutir o AM em sua totalidade (cuidados e
benefícios). E assim, descrever o papel do enfermeiro na orientação do
aleitamento materno e os riscos para o desmame precoce e verificar
sobre as principais causas que levam ao desmame precoce. 
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