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RESUMO: No decorrer da história humana, a sociedade passou por várias transformações de origem social, 
política, econômica e principalmente cultural, que são concretizadas de acordo com a formação cultural de 
cada grupo. De acordo com o surgimento de novas tecnologias, pesquisas, conhecimentos e conceitos, 
surgem também novas necessidades ao homem. O aleitamento materno é o método de alimentação de 
recém nascidos e lactentes que lhes proporciona nutrição ideal, especialmente desenvolvido pelo 
organismo feminino. O leite humano tem características próprias à espécie, com propriedades anti 
infecciosas e imunológicas, que permitem o crescimento e desenvolvimento saudáveis aos lactentes. O uso 
do copo é considerado um método alternativo e temporário ao aleitamento materno e uma solução que já 
está em poder de alguns profissionais da área materno-infantil. É de grande importância que profissionais 
que atuam em neonatologia saibam manusear tal instrumento, e acima de tudo adquirir aptidões para 
ensinar os pais a realizar tal procedimento da forma correta. O objetivo do estudo será caracterizar o nível 
de conhecimento de profissionais de enfermagem que atuam na área materno-infantil, que são 
responsáveis pela alimentação de lactentes, sobre o método do copo. Participarão do estudo 10 
profissionais da área da enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem) que atuam em 
maternidades. O instrumento da pesquisa será um questionário semi-estruturado que será elaborado a 
partir da literatura especializada e previamente submetido a um pré teste. Os participantes são funcionários 
da maternidade de dois hospitais gerais públicos, um no município de Maringá e um no município de 
Astorga. Após autorização dos locais da pesquisa e do comitê de ética, os funcionários serão convidados a 
responder o questionário após explicação sobre os objetivos do estudo e convite para assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Aos funcionários que consentirem em participar, será aplicado o 
questionário em local reservado. Após a coleta de dados, será realizada análise e espera-se obter alguns 
conhecimentos da equipe de enfermagem, bem como a necessidade de educação permanente no manejo 
do aleitamento materno, técnica do copo e aconselhamento em amamentação. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Enfermagem Pediátrica; Nutrição de 
Lactente. 
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