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RESUMO: Os benefícios da amamentação e do uso de leite materno em condições que não permitem o 
aleitamento materno exclusivo já foram cientificamente comprovados. No entanto, prematuridade e uso de 
mamadeira estão entre as causas mais freqüentes de desmame. Como alternativa, o uso de copinho foi 
compravadamente benéfico em estudo eletromiográfico e a avaliação de seus efeitos em outros estudos 
comprovou benefícios quanto à prevenção da confusão de bicos, a promoção do posicionamento correto da 
língua para amamentação e ao baixo custo. Portanto, este método tem sido amplamente utilizado em 
Hospitais Amigos Criança e recomendada pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, a adesão ao 
seu uso é baixa e pode gerar dificuldades no manejo e promoção do aleitamento materno. O presente 
estudo tem como objetivo identificar a prevalência dos métodos de alimentação e a opinião das mães sobre 
o uso do copinho em crianças pré-termo com base na aplicação de questionário visando suprir a carência 
de estudos na área e auxiliar os profissionais de saúde na identificação de dificuldades no manejo do uso 
do copinho, promovendo, portanto, o sucesso no início e na manutenção da amamentação exclusiva. 
Esperam-se como resultados do estudo, que, quanto a opinião das mães sobre o uso do copinho, 
dificuldades na adaptação e no seguimento de seu uso. No que se refere à prevalência do aleitamento 
exclusivo após a alta hospitalar, espera-se que ocorra uma diminuição, podendo este fator estar relacionado 
à ausência materna na UTI neonatal, técnica inadequada para o oferecimento de complemento por copo, 
prematuridade e questões culturais. 
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