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Introdução: O aleitamento materno é estratégia de vínculo, afeto, proteção e nutrição 

para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para a redução 

da morbimortalidade infantil, sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

nos primeiros seis meses de forma exclusiva e complementada até os dois anos ou mais. 

Atualmente, a população feminina ocupa um pouco mais de 51% das vagas em postos 

formais de trabalho. Pela legislação brasileira, a licença-maternidade remunerada pela 

previdência social dura em média 120 dias, acarretando circunstâncias que podem 

causar o desmame precoce, trazendo consequências para o binômio mãe-filho. 

Objetivos: Apontar a influência do período reduzido da licença-maternidade no 

desmame precoce. Métodos: Trata-se de revisão da literatura, realizada através da 

utilização de descritores na busca de artigos com texto completo, em português, no 

período de 2014 a 2019 disponíveis nas bases de dados BDENF, LILACS e MEDLINE. 

Resultados e Discussão: da análise dos artigos, emergiram 3 categorias: a influencia da 

licença-maternidade no cotidiano da mulher; consequências do desmame precoce para o 

binômio mãe-filho; consequências do desmame precoce para o bebê. Na primeira 

categoria, destaca-se que a inserção da mulher em dois ou mais empregos dificulta a 

negociação da extensão da licença-maternidade. O medo da demissão pelo afastamento 

da empresa é perceptível e a necessidade da manutenção do nível financeiro são tidos 

como fatores influenciadores para o retorno da mulher ao trabalho.  Como destaque da 

segunda categoria, tem-se que o vínculo mãe-filho é prejudicado já que a mulher 

precisar retornar ao trabalho após o período de 120 dias, sendo necessário alterar a 

rotina do bebê, além da oferta pelo cuidador de chupeta para suprir a ausência da mãe. 

A terceira categoria aponta que o desmame precoce induz a maior oferta de alimentos 

industrializados para o bebê, prejudica o crescimento e desenvolvimento, 

principalmente se for prematuro, além de influenciar a formação do sistema 

imunológico deixando a criança exposta a patógenos e contração de doenças. 

Conclusão: Enfatiza-se que o período reduzido de licença-maternidade propicia o 

desmame precoce, resultando em consequências importantes para o binômio mãe-filho. 

Espera-se que os resultados apresentados fortaleçam as iniciativas existentes no país 

para ampliar a licença-maternidade, reduzindo agravos citados e facilitando a prática do 

aleitamento materno exclusivo pelo período adequado.  
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