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Descrição do Estudo

Estudo observacional longitudinal e analítico, 

de amostragem de base secundária (hospitalar).



Objectivos do Estudo

Determinar a prevalência do aleitamento materno aos 
4 e aos 6 meses.

Identificar factores associados ao abandono do 
aleitamento materno na população de lactentes 
nascidos nos Hospitais A e B.

Constatar se há ou não diferenças na prevalência do 
aleitamento materno num Hospital “Amigo dos 
Bebés” e num Hospital que ainda não tem essa 
atribuição.



População Estudada

Serão incluídos lactentes com:

- idade gestacional igual ou superior a 36 semanas;

- com peso à nascença igual ou superior a 2,500 Kg;

- sem malformações graves; 

- sem necessidade de internamento em cuidados 
intensivos; 

- sem contra-indicação à amamentação. 



População Estudada

Serão excluídos

- aqueles cujas mães tenham menos de 16 anos à
data do estudo;

- não falem português; 

- que não dêem ou sejam incapazes de compreender 
o consentimento informado; 

- sem telefone ou incapazes de responder 
directamente ao telefone.



Amostragem

A amostra será obtida a partir da listagem dos 
nascimentos verificados naqueles hospitais e 
naquele período de tempo (a contar da data de 
arranque da colheita de dados), até se atingir o 
tamanho da amostra calculado previamente. 



Dimensão da Amostra

Assume-se, para uma significância de 95% (erro tipo 
I, ou alfa, de 0,05) e uma potência estatística de 85% 
(erro tipo II, ou beta, de 15%), que a inclusão de 248
ou mais indivíduos permitirá a estimativa de factores 
associados com riscos relativos de 1,5 ou superiores, 
ou 0,6 ou inferiores, se esses factores tiverem uma 
prevalência entre 30% e 60% no grupo com sucesso 
na amamentação ou com insucesso na 
amamentação.



Instituições Envolvidas

Hospital Amigo dos bebés:

Hospital Garcia D´Orta (Almada)

Hospital que ainda não tem esse título:

Hospital S. Francisco Xavier (Lisboa)



Colheita de Dados

As mães dos lactentes seleccionados serão 
contactadas pessoalmente durante a estadia na 
Maternidade, sendo convidadas a participar no 
estudo. Caso o aceitem, ser-lhes-á aplicado o 
questionário (ainda na Maternidade), e mais tarde, 
serão contactadas via telefone, a fim de serem 
inquiridas sobre se ainda estão a amamentar ou não. 

Os entrevistadores serão os alunos do mestrado de 
Epidemiologia.



Análise Estatística

A caracterização dos grupos será efectuada por 
estatística descritiva, incluindo tabelas de 
proporções (absolutas e relativas) para as variáveis 
nominais, médias e desvios padrão para as variáveis 
contínuas com distribuição normal e descrição não 
paramétrica (medianas e amplitude interquartílica) 
para as restantes. 

Serão determinados os intervalos de confiança (95%) 
para as estimativas das proporções e das 
distribuições normais.



Análise Estatística

Para variáveis nominais (categóricas), a comparação 
entre grupos será efectuada recorrendo ao teste do 
Qui-Quadrado de Pearson, desde que se cumpram 
as condições de aplicabilidade (nenhuma célula da 
tabela de cruzamento de variáveis tenha uma 
frequência esperada inferior a 1, não mais de 20% 
das células tenham uma frequência esperada inferior 
a 5, se se tratar de uma tabela 2x2 nenhuma célula 
deve ter uma frequência esperada inferior a 5). 



Análise Estatística

Para as variáveis independentes contínuas, verificar-
se-ão as condições de aplicabilidade de testes 
paramétricos (distribuição normal em cada um dos 
grupos, em função dos testes de normalidade -
Shapiro-Wilk ou Kolmogorov-Smirnov –
respectivamente para tamanho amostral, em cada 
grupo, inferior ou superior a 50). Se tal se verificar, 
será aplicado o teste t de Student. No caso de não 
se verificar uma distribuição normal será aplicado o 
teste não paramétrico de Mann-Whitney U.



Análise Estatística

Regressão de Cox (qual ou quais as características 
que mais contribuíram para o sucesso da 
amamentação);

R2 (percentagem da variabilidade de uma variável 
que é explicada pela outra);
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