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RESUMO: Pesquisas em diversos países, inclusive no Brasil, confirmam que o aleitamento 
materno exclusivo é o modo ideal de alimentação do lactente até os 6 meses de vida. A 
continuidade do aleitamento materno até 2 anos ou mais, é igualmente importante, pois 
objetiva ampliar a disponibilidade de energia e de micro nutrientes da alimentação. Dentre 
outras vantagens, o aleitamento materno confere importante proteção contra a 
morbimortalidade por doenças infecciosas nos primeiros anos de vida, sendo reconhecido 
como potencial fator preventivo importante na redução da mortalidade infantil no mundo. O 
objetivo deste trabalho será descrever a prevalência de aleitamento e seus determinantes em 
crianças menores de um ano de idade na cidade de Maringá -PR. Para tanto, será realizado 
estudo transversal em crianças menores de um ano de idade, sendo que a coleta dos dados 
será realizada na segunda etapa da campanha de vacinação no município de Maringá, Paraná. 
Este projeto faz parte de um estudo multicêntrico intitulado “Pesquisa Nacional sobre Práticas 
alimentares no primeiro ano de vida”. Para o cálculo da amostra, serão sorteadas as unidades 
de vacinação, seguindo-se de um sorteio das crianças em cada unidade, de forma sistemática. 
Para coleta de dados, será utilizado um questionário semi-estruturado junto aos 
pais/responsáveis das crianças, investigando variáveis de características sociodemográficas, 
do nascimento da criança e maternas, uso de chupeta e alimentação. Será realizada análise 
descritiva mediante proporções, médias e desvios-padrão. Para verificar as associações será 
usado o teste de qui-quadrado. A análise múltipla realizada por meio da regressão de Poisson, 
sendo considerado significância estatística p descritivo ≤0,05.  
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