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Introdução: A prática de amamentar faz parte da história do ser humano, dependendo
do contexto social, o estímulo para a amamentação pode ou não acontecer. Sabe-se que
o leite materno é melhor e mais completo alimento para a criança, por isso é
recomendado o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida.
Apesar disso, o desmame precoce em nosso país é muito frequente, prejudicando não
somente a saúde da criança, mas toda sociedade. Em preocupação a esta realidade,
órgãos governamentais e não governamentais tem criado estratégias e campanhas com
objetivo de incentivar, fortalecer e promover o aleitamento materno. Objetivo: O
objetivo do presente estudo é realizar análise histórica das políticas públicas de
incentivo ao aleitamento materno implantadas no Brasil. Metodologia: Para coleta de
dados foram utilizadas informações de artigos publicados em periódicos nacionais no
período de 1980 a 2010, foram selecionados em total de vinte artigos a partir das bases
de dados científicos como scielo, medline e lillacs. Além disso utilizou-se o site do
Ministério da Saúde, pesquisando conteúdos que fundamentassem a discussão do tema.
 Resultados: Nos últimos trinta anos, com intuito de prevenir o desmame precoce e
promover a melhoria do estado nutricional infantil, ao priorizar a promoção do
aleitamento, o governo elaborou diversos programas, leis, portarias e resoluções que
direta e indiretamente incentivam o aleitamento materno.  Nos anos 70 iniciou-se um
resgate da cultura de aleitamento materno no Brasil. Em 1980 foi dado início a uma
campanha a favor do aleitamento materno, direcionada aos políticos, autoridades de
saúde, meios de comunicação e responsáveis nas comunidades, para que eles fossem
engajados a incentivar o aleitamento materno. Outras políticas foram implementadas,
destacando-se a Portaria sobre Alojamento Conjunto no ano de 1981, aprovação da
Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, ampliação da
licença maternidade para 120 dias. Além disso, no ano de 1992 foi implantada a
Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que enfatiza a recomendação do aleitamento
materno exclusivo até os seis meses de idade. Recentemente, no ano de 2008, o
Ministério da Saúde lançou o projeto Rede Amamenta Brasil, que tem entre outros
objetivos, o treinamento de profissionais da saúde para que eles possam ser agentes de
mudanças para incentivar o aleitamento materno. Conclusão: Foram produzidas
políticas de incentivo ao aleitamento materno no Brasil. Em consequência as
iniciativas, houve um aumento de quase nove meses na mediana do tempo de
amamentação até 1999. Verificou-se um incremento na duração do aleitamento
materno exclusivo, passando para 35,6% em 1999 entre os bebes menores de quatro
meses.
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