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Introdução: A importância do aleitamento materno e a superioridade do leite humano
para a criança é consenso para vários autores em trabalhos científicos. O assunto tem
sido abordado como um fator fundamental do ponto de vista nutricional, imunológico
e emocional, abrangendo dimensões culturais, sociais e históricas, tendo também
benefício socio-cultural para toda coletividade (NAKANO, 2003; PELOZATO,
FREITAS e NAKAMURA, 2006; CIAMPO et al., 2008).
Apesar da importância incontestável do aleitamento materno para saúde da criança,
fatores sociais, culturais, psíquicos e biológicos induzem a práticas errôneas no
processo de amamentação e conseqüente interrupção deste (PERCEGONI, 2002;
REZENDE, 2002). 
A solidão e o isolamento da mulher-mãe bem como a necessidade de obter apoio para
a consecução da prática do aleitamento materno, não só por parte do serviço de saúde
como também dos outros segmentos da sociedade, podem contribuir para o desmame
precoce. Assim, a amamentação deve ser considerada como um ato que precisa ser
aprendido pela mulher e protegido pela sociedade (RAMOS e ALMEIDA, 2003).
	Atualmente os veículos de comunicação mostram a amamentação como um ato de
amor da mãe por seu filho, assim as propagandas ajudam na compreensão do
significado da amamentação e essa sendo veiculada a comunidade em geral, pode
influenciar na tomada de decisão das mães (REZENDE et al., 2002).
Acredita-se que o apoio e as orientações promovidas durante o pré-natal fortalecem e
tornam-se mais eficientes quando seguidos de um acompanhamento periódico e
sistematizado após o nascimento do bebê (CARRASCOZA, JUNIOR e MORAES,
2005; FALEIROS, TREZZA E CRANDINA., 2008). 
 Objetivo: Realizar uma revisão da literatura através dos bancos de dados científicos
medline, scielo, google acadêmico, de artigos científicos publicados no período de
2002 a 2008 sobre desmame precoce. Os termos utilizados para pesquisa foram:
aleitamento materno,desmame precoce, amamentação e lactação.  Conclusão: O
desmame precoce é uma realidade no Brasil. Para que a mulher-mãe possa promover e
manter o aleitamento materno é imprescindível o suporte/apoio da família, da
sociedade e do governo. Sendo necessário o desenvolvimento de políticas direcionadas
a conscientização das mães e da sociedade quanto a importância do aleitamento
materno
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