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Resumo 

O Aleitamento Materno é considerado pela OMS e UNICEF como uma 

ação importante para promover a melhoria das condições de saúde da população 

materno-infantil e para a prevenção de doenças na população em geral. É 

recomendado que as crianças sejam amamentadas com leite materno exclusivo 

até os seis meses de vida e até os dois anos associado a outros alimentos. 

Portugal tem índices de aleitamento materno exclusivo aos seis meses muito 

inferiores aos recomendados. 

Os profissionais de saúde exercem um importante papel no estímulo e 

promoção do aleitamento materno. Diversos estudos demonstram deficiência nos 

conhecimentos dos médicos em relação ao tema e também na educação médica 

pré-graduada. A “Academy of Breastfeeding Medicine” recomenda que todos os 

estudantes de medicina recebam treinamento específico em aleitamento materno 

na pré-graduação.  

A autora pesquisou os conhecimentos sobre aleitamento materno, a 

perceção sobre a formação recebida no curso sobre o tema, bem como a 

confiança em orientar mulheres a respeito do aleitamento materno entre 

estudantes do último ano do mestrado integrado em medicina da FMUP e do 

ICBAS através de um inquérito. 

Foi detetado que a maioria dos estudantes terminam o curso de medicina 

das instituições estudadas com conhecimentos insuficientes e pouca confiança 

sobre o aleitamento materno.  
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Abstract 

 Breastfeeding is considered by WHO and UNICEF as an important attitude 

to promote the improvement of the health conditions of the mother and child 

population and to prevent diseases in the general population. It is recommended 

that children receive exclusive breast milk up to six months of age and up to two 

years associated with other foods. Portugal has rates of exclusive breastfeeding at 

six months much lower than recommended. 

Health professionals are an important tool in stimulating and promoting 

breastfeeding. Several studies show deficiencies in the knowledge of physicians in 

relation to the subject and also in pre-graduate medical education. The Academy 

of Breastfeeding Medicine recommends that all medical students receive specific 

breastfeeding training at undergraduate level. 

The author researched the knowledge about breastfeeding, the perception 

of the training received in the course on the subject, as well as the confidence in 

guiding women about breastfeeding among last year students of the integrated 

master's degree in medicine from FMUP and ICBAS through an inquiry. 

Most students were found to complete medical school in the institutions 

studied with insufficient knowledge and little confidence in breastfeeding. 
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Introdução 

O Aleitamento Materno é considerado pela Organização Mundial da Saúde 

como uma das cinco Ações Básicas de Saúde para promover a melhoria das 

condições de vida da população infantil e recomenda-se que seja mantido 

exclusivamente até os seis meses de idade. 

Portugal tem índices de aleitamento materno exclusivo aos seis meses 

muito inferiores aos recomendados.1  

Os profissionais de saúde exercem um importante papel no estímulo e 

promoção do aleitamento materno, pelo que, os futuros médicos devem receber 

uma formação mínima para adquirir competências a respeito do tema. 2 ,3  

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar as competências em 

aleitamento materno dos alunos do último ano de pré-graduação em medicina e 

quantificar tal conhecimento, bem como a perceção dos alunos sobre a formação 

recebida sobre o tema e a confiança a respeito de seus conhecimentos. 

Através dos dados obtidos pretende-se inferir se Portugal está a formar 

profissionais preparados para promover e incentivar a amamentação e com isso 

contribuir para a melhoria nos baixos índices observados no país. 

 

Contextualização do Estudo 

Benefícios do Aleitamento Materno 

O leite materno é a primeira e principal fonte de nutrientes do ser humano 

após o nascimento. É um alimento completo que fornece ao recém-nascido os 

nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudáveis. Além 

dos nutrientes, o leite materno contém componentes biologicamente ativos que 

atuam no desenvolvimento do sistema imunológico infantil e na microbiota 

intestinal.4 ,5 ,6  
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O aleitamento materno fortalece o vínculo entre mãe e filho, oferece 

proteção contra infeções na infância, reduz o risco de obesidade infantil, aumenta 

o potencial cognitivo da criança e ajuda no desenvolvimento craniofacial. As 

mulheres que amamentam têm menores índices de cancro da mama e do ovário, 

de diabetes tipo 2 e melhor controlo do planeamento familiar.7,8  

Evidências de estudos epidemiológicos, modelos animais e intervenções 

experimentais em seres humanos sugerem fortemente que a nutrição no início da 

vida, um período crítico para o desenvolvimento humano, pode ter efeitos a longo 

prazo na saúde na idade adulta, sendo que o leite materno exerce importante 

papel nos benefícios a longo prazo no risco cardiovascular, nomeadamente na 

redução da obesidade, resistência à insulina, hipertensão arterial e dislipidemia.9  

O leite materno pode prevenir mortes infantis mesmo em países 

desenvolvidos. A ampliação do aleitamento materno para um nível quase 

universal poderia prevenir mais de 800000 mortes anuais em crianças menores 

de 5 anos e 20000 mortes anuais por cancro da mama.7  

Recém-nascidos alimentados exclusivamente com leite materno durante 

seis meses têm menos morbidade por infeções gastrointestinais quando 

comparados com aqueles que são amamentados parcialmente após três ou 

quatro meses, sem que nenhum deficit seja encontrado nas crianças que são 

amamentados exclusivamente por seis meses ou mais. As mulheres que praticam 

o aleitamento materno exclusivo pelo menos durante seis meses apresentam 

amenorreia lactacional mais longa. As evidências disponíveis não mostram um 

risco aparente em recomendar, como uma política geral, o aleitamento materno 

exclusivo nos primeiros seis meses de vida, tanto em países desenvolvidos 

quanto nos em desenvolvimento.10  

As recentes descobertas epidemiológicas e biológicas da última década 

deixam claro que o aleitamento materno é benéfico para mulheres e crianças, 

independente de seu estatuto sócio económico, e que provavelmente a decisão 

de amamentar é o comportamento saudável que afeta de maneira mais 

abrangente a saúde futura de duas pessoas envolvidas no processo, a mãe eo 

filho.7   
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A prática do aleitamento materno de maneira mais ampla na população 

também pode ter repercussões económicas e sociais. Um estudo norte americano 

estimou que se as metas para o aleitamento materno fossem atingidas até o ano 

de 2010, existiria o potencial de economizar cerca de 3.6 bilhões de dólares com 

custos de tratamentos de otite média, gastroenterite e enterocolite necrotizante.11  

Apesar de todos os benefícios citados, ainda existem mitos e tabus a 

respeito da prática, entraves políticos, sociais e laborais, e pouca habilidade por 

parte dos profissionais de saúde sobre como apoiar a mãe lactante, ajudar a 

solucionar problemas comuns e estimular a manutenção exclusiva do leite 

materno até os seis meses. Frequentemente o médico prescreve fórmula infantil 

para o bebé por falta de conhecimento sobre aleitamento materno. Existem vários 

fatores que determinam a prevalência e manutenção do aleitamento materno 

exclusivo, nomeadamente o apoio da família, a experiência da mulher, o contexto 

sociocultural, a relação da mãe com o bebé, e a atenção recebida nos serviços de 

saúde que atendem estas mulheres e crianças.12–14 

Recomendações de Órgãos Internacionais 

A OMS e a UNICEF recomendam que as crianças recebam leite materno 

exclusivo até ao 6º mês de vida e, associado à alimentação complementar 

saudável, até aos dois anos ou mais. Em 1990, agências internacionais 

assinaram a Declaração “Innocent” 13,15,16, em que declaram que todas as 

crianças devem receber leite materno exclusivo até aos 4 a 6 meses de idade. No 

mesmo ano, a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança 

determinou que o aleitamento materno era direito da criança e que sua promoção 

era obrigação dos países que subscreveram a convenção. 

Em 1991, a “Iniciativa Hospital Amigo dos Bebés” foi lançada com 10 

passos para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno a serem 

seguidos pelas instituições de saúde que atendem as mães e recém-

nascidos,17 com resultados comprovados no início da amamentação e aumento da 

duração do aleitamento materno, tanto exclusivo quanto associado a outro leite 

entre as mães que tiveram os seus filhos em tais hospitais.18–21 
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10 medidas importantes para o sucesso do aleitamento materno  

Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebés (OMS/UNICEF): 

01. Ter uma política de promoção do aleitamento materno, afixada, a transmitir 

regularmente a toda a equipa de cuidados de saúde.  

02. Dar formação à equipa de cuidados de saúde para que implemente esta 

política. 

03. Informar todas as grávidas sobre as vantagens e a prática do aleitamento 

materno. 

04. Ajudar as mães a iniciarem o aleitamento materno na primeira meia hora 

após o nascimento. 

05. Mostrar às mães como amamentar e manter a lactação, mesmo que tenham 

de ser separadas dos seus filhos temporariamente. 

06. Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou líquido além do leite 

materno, a não ser que seja segundo indicação médica. 

07. Praticar o alojamento conjunto: permitir que as mães e os bebés 

permaneçam juntos 24 horas por dia. 

08. Dar de mamar sempre que o bebé queira. 

09. Não dar tetinas ou chupetas às crianças amamentadas ao peito. 

10. Encorajar a criação de grupos de apoio ao aleitamento materno, 

encaminhando as mães para estes, após a alta do hospital ou da maternidade. 

Figura 1 – Adaptada do Manual de Aleitamento Materno - Comité Português para 

a UNICEF Comissão Nacional Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebés, Leonor 

Levy · Helena Bértolo 2012. 
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O Aleitamento Materno na Europa e em Portugal 

Hábitos saudáveis estão diretamente relacionados com a literacia, índices 

de desenvolvimento social ou motivação cultural intrínseca.23,24 Ao contrário do 

que era esperado, o hábito saudável do aleitamento materno é inversamente 

proporcional ao desenvolvimento económico. Recentes estudos têm demonstrado 

maior prevalência e duração do aleitamento materno em países em 

desenvolvimento (provável menor literacia) em comparação com países com 

melhores índices económicos e de saúde, tendo a Europa o menor índice global 

de amamentação, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os países com 

menor rendimento per capita têm maiores índices de aleitamento materno 

exclusivo, e as mães com maior poder aquisitivo são as que mantém o 

aleitamento materno por menos tempo, independentemente do país em que 

vivem.7  

Para promover a saúde das crianças na Europa, o Escritório Regional da 

OMS na Europa desenvolveu uma estratégia para a saúde de crianças e 

adolescentes para o período 2015-2020, que foi adotada por todos os 53 estados 

membros europeus. A implementação da estratégia foi monitorizada por 

ministérios da saúde dos estados membros em 2016 e foi constatado que as 

taxas de aleitamento materno exclusivo permanecem baixas apesar das políticas 

de apoio. É necessário considerar a adoção e aplicação de leis e 

regulamentações que possam afetar positivamente comportamentos, 

nomeadamente a promoção do aleitamento materno como uma estratégia para 

melhorar a nutrição, prevenir a obesidade e promover a saúde infantil.25   

Em Portugal a taxa de aleitamento materno exclusivo em crianças até aos 

6 meses é muito baixa. Dados da Direção Geral da Saúde (DGS) publicados em 

2012, referem que 98,5% das crianças foram amamentadas antes da alta 

hospitalar, mas apenas 14.7% mantiveram aleitamento materno exclusivo até os 

seis meses de idade (tabela 1), sendo que 26,4% das crianças foram alimentadas 

com leite artificial antes da sétima semana de vida. No Relatório publicado em 

2014, a percentagem de crianças que iniciaram aleitamento materno antes da alta 

(tabela 2) e que receberam leite artificial antes da 7º semana de vida 
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permaneceu, enquanto a proporção de aleitamento materno exclusivo aos seis 

meses subiu para 22,1%.1,26 Em 2018, o Relatório de Saúde Infantil e Juvenil da 

Direção Geral da Saúde, utilizando como base os dados do Inquérito Nacional de 

Saúde de 2014, confirmou uma evolução estatisticamente significativa da 

tendência favorável ao aumento de mulheres que amamentam em exclusivo, mais 

acentuada no território continental do que nas ilhas. Entre 1995/1996 e 2014, 

verificou-se uma evolução, de 20,6% para 32,3% na amamentação exclusiva aos 

6 meses. Este mesmo relatório afirma que, entre os recém-nascidos com 

aleitamento materno exclusivo à data da alta, existe uma diminuição de 45% de 

aleitamento materno desde a saída da maternidade até aos 6 meses de vida. A 

DGS conclui que existe uma necessidade de investir na criação de uma estratégia 

para a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno exclusivo que seja 

extensivo a todos os lactentes do país.27 

 

Tabela 1 - Prevalência do aleitamento materno aos 3, aos 4 e aos 6 meses de 

idade em Portugal, de acordo com o INS 2014. Fonte: Relatório Saúde Infantil e 

Juvenil, MINISTÉRIO DA SAÚDE | DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE, 2018. 

Aleitamento Materno Exclusivo Portugal Portugal Continental 

3 meses 55.9% 60.9% 

4 meses 48.5% 53.0% 

6 meses 30.3% 32.3% 
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Tabela 2 - Registo do tipo de aleitamento até à alta hospitalar, no SNS, numa 

amostra de 3 meses em 2017. Fonte: Relatório Saúde Infantil e Juvenil, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE | DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE, 2018 

Tipo de Aleitamento Percentagem 

Aleitamento Materno Exclusivo 79.1% 

Aleitamento Misto 18.2% 

Aleitamento Artificial 2.7% 

Total de Registros 100% 

 

 

O Papel do Profissional de Saúde na Promoção do 
Aleitamento Materno 

Grande parte do sucesso do aleitamento materno depende da informação 

recebida pelas grávidas e puérperas dos profissionais de saúde, nos cuidados 

primários de saúde ou nas maternidades e hospitais. A maioria dos médicos, em 

algum momento, tem oportunidade para atender e apoiar mães lactantes, sendo 

importante que estejam aptos a encorajá-las e a dar-lhes suporte.3,28–30  

Experiências em Hospitais participantes da “Iniciativa Hospital Amigo dos 

Bebés”, promovida pela UNICEF, demonstram que a observância dos passos 

propostos para a promoção do aleitamento materno pelos profissionais de saúde 

que atendem ao binómio mãe e filho nas maternidades têm influência positiva na 

manutenção a longo prazo do leite materno exclusivo.18,19,21   

Diversos estudos têm demonstrado falta de confiança, habilidades e 

conhecimentos necessários para orientar as mães durante o processo de 

aleitamento materno entre os profissionais de saúde. As deficiências nas 

competências relacionadas com o aleitamento materno são descritas entre 

parteiras, enfermeiros, médicos dos cuidados primários, pediatras e obstetras. As 

parteiras comumente formam o grupo profissional com melhores conhecimentos e 
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competências em aleitamento materno, devido à formação profissional específica. 

Os médicos de família e clínicos gerais costumam ter menos conhecimentos e 

competências para a promoção e aconselhamento do aleitamento materno.31–34  

Os prestadores de cuidados de saúde têm grande influência ao apoiar a decisão 

de amamentar em momentos-chave, antes e depois do nascimento, e mais tarde, 

quando ocorrem desafios na manutenção do aleitamento materno exclusivo.35,36  

Deficiências nas competências relacionadas com o aleitamento materno, 

sobre como estimular a mãe a praticá-lo e mantê-lo exclusivamente e a longo 

prazo, como solucionar os problemas mais comuns e como dar apoio a este 

binómio mãe e filho, são observados em diversos países e realidades 

distintas.13,37–39  Na Lituânia, um estudo com 84 médicos de medicina geral e 52 

enfermeiros mostrou conhecimento insuficiente sobre as vantagens da 

amamentação, profilaxia da hipogalactia e duração da amamentação.37  Nos 

Estados Unidos, um programa de educação sobre amamentação melhorou o 

conhecimento dos médicos sobre amamentação e dois anos após a intervenção, 

as taxas de amamentação melhoraram para os pacientes dos médicos com altos 

níveis de participação no programa.38  Um trabalho com 397 pediatras, 332 

médicos de família, 17 internos de pediatria e 44 internos de medicina geral e 

familiar canadianos encontrou conhecimento, confiança, crenças e a atitudes 

sobre aleitamento materno considerados sub-ótimos.40  Uma revisão da literatura, 

para avaliar a prática de profissionais de saúde na promoção e no apoio à 

amamentação, demonstrou que a amamentação é um desafio para os 

profissionais de saúde, independentemente da sua área de atuação, pois se 

deparam com uma demanda para a qual não foram preparados e que necessitam 

de sensibilidade e habilidade na sua abordagem.35 O CDC publicou em 2005 um 

guia para intervenções em aleitamento materno, em que sugere financiamento de 

programas de treino para educadores da área da saúde que trabalham com 

mulheres em idade fértil para orientar as mães sobre o aleitamento materno e 

propõe incentivos às organizações profissionais da saúde para oferecer 

treinamento aos seus membros que prestam serviços a mulheres em idade fértil 

com o objetivo de proporcionar educação sobre amamentação às mães.41  Na 

Espanha, num estudo para validação de um questionário para avaliar as 
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competências em aleitamento materno entre profissionais de saúde, as parteiras 

tiveram a maior pontuação, obstetras, pediatras e enfermeiras pediátricas tiveram 

pontuações intermédias, enquanto enfermeiros e médicos de clínica geral 

obtiveram pontuações baixas.33   

Segundo a “Academy of Breastfeeding Medicine”, para otimizar as práticas 

de amamentação globalmente, os médicos devem incorporar as atitudes e 

habilidades necessárias para praticar medicina direcionada para a amamentação 

baseados em evidências.42  Consequentemente, publicou um guia de objetivos 

educacionais e habilidades para médicos em relação ao aleitamento materno. 

Fica claro que todos os médicos, independentemente de sua especialidade, 

devem ter conhecimentos básicos e habilidades em promoção, manutenção, 

diagnóstico e tratamento de condições relacionadas com a amamentação. 

 A Importância das Competências em Aleitamento 

Materno na Educação Médica 

A proteção, promoção e apoio à amamentação são questões de saúde 

pública. Diversos modelos de intervenções para aumentar o sucesso da prática 

englobam, entre outras estratégias, a melhoria da formação dos profissionais de 

saúde e mudanças nos currículos das faculdades de medicina no sentido de 

suprir o deficit de habilidades e conhecimentos encontrado.30,43–45  

Dodgson (2014) pesquisou as crenças e atitudes de 514 estudantes da 

pré-graduação em cursos de ciências da saúde em relação à nutrição infantil de 

acordo com a teoria do comportamento planeado, e concluiu que tais crenças e 

atitudes não eram baseadas em evidências, e, portanto, a educação sobre 

aleitamento materno é deficiente nos programas universitários das ciências da 

saúde nos Estados Unidos.46  

Uma revisão de 2017 dos currículos de graduação em medicina de todas 

as escolas médicas acreditadas dos Estados Unidos demonstrou que a maiorias 

dos estudantes de medicina não se sentem à vontade com a orientação da 

amamentação e com o seu conhecimento na área. Os autores recomendam 

mudanças curriculares na educação médica para avançar no ensino da 
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amamentação e melhorar os padrões da prática e a confiança na abordagem da 

amamentação.43  

Em 2018, uma revisão sistemática sobre conhecimentos e atitudes de 

estudantes da área da saúde, incluiu estudos realizados em sete países (Estados 

Unidos da América, Austrália, Hong Kong, Suécia, Índia, Egito e Arábia Saudita) e 

constatou que os estudantes não têm conhecimento sobre amamentação mesmo 

após completar a unidade curricular de saúde materno-infantil, particularmente em 

relação à melhor forma de apoiar as mães e lactentes e intervir se necessário.47  

Numa revisão recente foi constatada escassez de estudos de alta 

qualidade que avaliem a educação em amamentação entre médicos e 

enfermeiros. A variabilidade nos métodos de ensino e na avaliação indica falta de 

padronização no ensino da amamentação entre as instituições.31  

Segundo a orientação da “Academy of Breastfeeding Medicine”, a 

educação médica sobre o tema deve ser tanto a nível de pré quanto pós-

graduação. A nível de pré-graduação, os alunos devem conhecer a anatomia da 

mama, fisiologia da lactação, impacto hormonal na mãe e na criança, mudanças 

na fertilidade e as propriedades imunológicas e bioquímicas do leite humano. Eles 

devem ter oportunidades para colher uma história materna, obter uma história de 

alimentação de um recém-nascido ou criança, e observar a amamentação de 

mães e crianças numa variedade de configurações clínicas. Os estudantes 

precisam de reconhecer o valor da amamentação e do leite humano. Este 

conteúdo pode ser incluído em diversas disciplinas, como ginecologia e 

obstetrícia, pediatria e medicina geral e familiar.42  A formação em amamentação 

dos alunos da pré graduação em medicina tem como objetivos identificar os 

fatores de risco do não aleitamento materno para o binómio mãe e filho e para a 

sociedade; conhecer a anatomia, fisiologia, aspetos endócrinos, bioquímicos e 

imunológicos relacionados com o leite humano; saber identificar os aspetos 

demográficos, sócio culturais e epidemiológicos associados. Do ponto de vista 

prático, devem saber comparar a pega e a dinâmica da sucção de amamentação 

à mecânica do biberão, aconselhar uma mãe que amamenta sobre alimentação 

básica e necessidades para ela e para o filho, descrever as práticas 

recomendadas baseadas em evidências para prestadores de cuidados de 
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maternidade que resultam num aumento da iniciação e duração do aleitamento 

materno 

Considerando a importância da prática de aleitamento materno, a influência 

dos profissionais de saúde, em especial os médicos, para o sucesso de tal prática 

e a deficiência dos conhecimentos sobre amamentação entre os profissionais de 

saúde, é imperioso que a educação pré-graduada seja avaliada de modo a que 

possam ser propostas intervenções com o objetivo de modificar de maneira 

positiva tal realidade. 

Em Portugal não há estudos publicados especificamente sobre 

conhecimentos dos profissionais de saúde e estudantes das áreas de ciências da 

saúde a respeito do aleitamento materno. O plano de ensino da FMUP e do 

ICBAS não possui unidade curricular exclusiva direcionada ao aleitamento 

materno, sendo o tema abordado nas unidades curriculares de pediatria, 

alimentação da criança e ginecologia e obstetrícia. 

 Objetivo do Estudo 

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar as competências em 

aleitamento materno dos alunos do último ano de pré-graduação em medicina e 

quantificar tal conhecimento, bem como a perceção dos alunos sobre a formação 

recebida sobre o tema e a confiança a respeito de seus conhecimentos. 

Através dos dados obtidos pretende-se inferir se Portugal está a formar 

profissionais preparados para promover e incentivar a amamentação e com isso 

contribuir para a melhoria nos baixos índices observados no país. 

       Metodologia 

Tipo De Estudo 

 Foi realizado um estudo observacional, descritivo, transversal, através da 

aplicação de um instrumento de avaliação.  
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O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para a Saúde (CES) do 

Centro Hospitalar de São João (CHSJ) / Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto (FMUP).  

População Estudada 

A população estudada foi definida como alunos que estavam a frequentar o 

último mês ou que terminaram nos últimos dois meses o 6º ano do mestrado 

integrado em medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) 

e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). 

O questionário foi distribuído de forma presencial aos alunos participantes 

nas aulas de preparação para o exame de acesso à especialidade na FMUP e por 

via eletrónica através de divulgação em redes sociais dos estudantes e antigos 

estudantes da FMUP e ICBAS. Foi solicitado que respondessem apenas aqueles 

que preenchessem os critérios acima. A participação foi voluntária e foi 

preenchido o com consentimento informado.  

Instrumento de Avaliação 

Como instrumento de investigação foi utilizada uma versão traduzida e 

adaptada para o português do questionário CAPA (Competència en l’Atenció 

Primària sobre Alletament). 

O questionário CAPA foi desenvolvido e validado por Pol-Pons e 

colaboradores (2016) na Catalunha, Espanha.33  Escrito originalmente em Catalão, 

o questionário foi adaptado e traduzido para português por três profissionais de 

saúde (uma médica, uma professora da Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto e uma psicóloga) de língua nativa portuguesa sendo uma delas fluente 

em Catalão, traduzido novamente para o catalão e para português. 

A escolha deste questionário deveu-se ao fato de se tratar de um 

instrumento validado na Espanha para aferição dos conhecimentos em 

aleitamento materno de profissionais de saúde diversos, incluindo parteiras, 

enfermeiros, médicos de clínica geral, pediatras e ginecologistas obstetras, com 

altos níveis de consistência interna, validade construtiva e reprodutibilidade. As 
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questões são de conhecimento básico a respeito do tema proposto e coincidem 

com a maioria das competências necessárias ao ensino médico pré-graduado 

recomendadas pela “Academy of Breastfeeding Medicine”42 , tendo sido 

considerado adequado à aferição de conhecimentos sobre aleitamento materno 

de estudantes no final do curso de Medicina, apesar de ainda não estar validado 

para o uso em Portugal. 

O questionário original consiste em 24 questões sobre conhecimentos a 

respeito do aleitamento materno, em que as respostas são classificadas em 

escala de Likert com 6 pontos, onde 1 corresponde a discordo totalmente e 6 a 

concordo totalmente. Seis questões foram adicionadas com o objetivo de 

caracterizar a amostra, quanto à idade, sexo, especialidade médica pretendida, 

média obtida no curso até ao momento, instituição de ensino e disciplina em que 

recebeu formação sobre aleitamento materno. Outras quatro questões foram 

acrescentadas com o objetivo de conhecer a perceção e confiança dos inquiridos 

sobre a educação recebida sobre o tema e sobre qual profissional de saúde deve 

exercer o papel de orientar as grávidas e mães sobre o aleitamento materno. 

A pontuação máxima (6 pontos) foi considerada quando as questões 

correspondentes ao questionário CAPA original numeradas de 1 a 4, 11 e 13 a 24 

foram respondidas com “concordo totalmente” e as questões 5 a 10 e 12 

respondidas com “discordo totalmente”. A pontuação final indicativa da 

competência em aleitamento materno foi estimada como a soma dos pontos 

obtidos em todos os itens. O ponto de corte que indica bom conhecimento em 

aleitamento materno foi definido como 129, que corresponde à pontuação média 

das parteiras, que obtiveram maiores pontuações no estudo original de validação 

do questionário, e que indica bom nível de competência devido ao fato de ser o 

grupo profissional com melhores conhecimentos e capacidade de dar suporte a 

mulheres lactantes descrito na literatura.33 

Análise estatística  

 

 Para a análise estatística dos dados obtidos no estudo foi utilizado o 

software IBM SPSS Statistics Subscription for Mac OS. 
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 Cada variável da seção de caracterização da amostra foi submetida a 

análise de frequências através da estatística descritiva. A pontuação individual de 

cada participante foi calculada com base nas respostas das questões 1 a 24, que 

correspondem às questões traduzidas do questionário CAPA original. Foi 

calculada a média e o desvio padrão entre as pontuações obtidas e as mesmas 

foram comparadas através da análise de amostras independentes com o sexo, a 

idade, a instituição de ensino, a média de curso e a especialidade pretendida. 

 As questões 25 a 28, que correspondem à perceção individual dos 

participantes sobre a formação recebida sobre aleitamento materno na pré-

graduação e a confiança pessoal sobre o tema, tiveram a análise descritiva 

realizada individualmente.  

Resultados 

Foram distribuídos 70 questionários presencialmente, com uma taxa de 

resposta de 42,8%. Por via eletrónica foram respondidos 29 questionários.   

 A amostra foi de 59 participantes com mediana de idade de 24 anos (entre 

22 e 38), sendo que 83,1% eram do sexo feminino. A maioria (71,2 %) estuda ou 

estudou na FMUP e 28,8 % no ICBAS. 

 A maioria (54,2%) dos estudantes afirmou que receberam alguma 

formação em aleitamento materno durante o curso apenas nas unidades 

curriculares de pediatria, enquanto 35,6% afirmaram terem recebido formação no 

tema tanto nas unidades curriculares de pediatria quanto de ginecologia e 

obstetrícia (tabela 3). A média do curso entre os estudantes variou de 10 a 18, 

com uma mediana de 15,5. (figura 2). 
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Tabela 3 – Unidade curricular em que os estudantes referem ter recebido 

formação em aleitamento materno. 

 Frequência Percentagem 
Válido GO 5 8,5 

outras 1 1,7 

pediatria 32 54,2 

pediatria + GO 21 35,6 

Total 59 100,0 

 

 

Figura 2- Média do curso. 

  

A pontuação encontrada nas questões sobre conhecimentos básicos 

(figura 3) em aleitamento materno, em que a pontuação máxima possível é de 

144 valores, variou de 79 a 137, com uma média de 112,27( ±12,56).  
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Figura 3 – Pontuação Obtida nas questões 1 a 24, sobre conhecimentos básicos 

em aleitamento materno. 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na 

pontuação quando comparada por sexo, idade, especialidade médica pretendida 

e média do curso. 

 Quando comparadas as pontuações dos estudantes com a instituição de 

ensino, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (t= 0.26), 

sendo que a pontuação maior foi obtida entre os alunos da FMUP (figura 4), que 

obtiveram média de 114,9 (± 10,9) enquanto os alunos do ICBAS obtiveram 

médias de 105,7 ( ± 14,1). 
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Figura 4 – Pontuação de acordo com instituição de ensino. 

 

  A questão 25, sobre se considera que recebeu formação suficiente em 

aleitamento materno durante o curso, numa escala de 1 a 6 em que 6 indica 

concordo totalmente e 1 discordo totalmente, a questão foi respondida com nível 

de concordância 6 por 11,9% dos participantes. A média das respostas foi 3,47 

(±1,5). (figura 5) 

 
Figura 5 – Respostas à questão 25, se considera que recebeu formação suficiente 

em aleitamento materno durante o curso.  
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Quando perguntado se considera a responsabilidade de orientar as mães 

sobre o aleitamento materno com sendo do médico (questão 26), 39% 

responderam que concordam totalmente, com uma média de 4,9 ( ±1,2) nas 

respostas (figura 6). 

 
Figura 6 – Respostas á questão 26, se considera a responsabilidade de orientar 

as mães sobre o aleitamento materno com sendo do médico. 

 

À questão 27, sobre se considera a responsabilidade de orientar as mães 

sobre o aleitamento materno com sendo de outro profissional de saúde não 

médico,16,9 % responderam que concordam totalmente, com uma média de 3,9 

(±1,6) entre as respostas. (figura 7) 
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Figura 7 – Respostas à questão 27, se considera a responsabilidade de orientar 

as mães sobre o aleitamento materno com sendo de outro profissional de saúde 

não médico. 

 

   Quando questionados sobre se sentem confiança para orientar uma 

grávida ou mãe sobre o aleitamento materno (questão 28), 13,6% concordam 

totalmente, com uma média de 3,76 entre as respostas (figura 8). 

 
Figura 8 – Respostas à questão 28, se sentem confiança para orientar uma 

grávida ou mãe sobre o aleitamento materno. 
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Discussão 

 A média de pontuação obtida (112 ± 12) foi coincidente com a encontrada 

na literatura33 entre médicos de clínica geral, e bem abaixo do valor considerado 

como alto nível de conhecimento em aleitamento materno (129), 

independentemente do sexo, idade ou da especialização médica pretendida. O 

estudo de validação do questionário CAPA original encontrou uma média de 111 

± 14 entre enfermeiros generalistas, que obtiveram a menor pontuação entre os 

profissionais de saúde e 112 de média entre os médicos de clínica geral (figura 

10). Estes dados reforçam a hipótese de que os estudantes dos cursos de 

medicina participantes do estudo terminam o curso com conhecimentos sub 

ótimos em aleitamento materno. Tal achado também coincide com a revisão 

sistemática de 201847 que constatou o fato de os estudantes de medicina não 

possuírem conhecimentos suficientes em aleitamento materno em diversos 

estudos conduzidos em diferentes países. 

 
Figura 9 – Pontuações no CAPA-Questionário (média e intervalo de confiança de 

95%) obtido por grupos profissionais que atendem mães que amamentam, nos 

cuidados primários.33 
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Em estudo recente, que incluiu perguntas a estudantes de todas as escolas 

médicas norte americanas sobre a sua perceção em relação ao ensino sobre 

aleitamento materno na faculdade e sobre a confiança que sentem em relação ao 

tema, a maioria dos entrevistados indicou não terem confiança em aconselhar as 

pacientes sobre tópicos específicos a respeito dos cuidados com a amamentação. 

Em resposta à pergunta “Quão confiante você se sente em aconselhar uma 

família sobre os benefícios da amamentação?” Numa escala de 1 a 10, sendo 1 

“Não confiante em tudo” e 10 “Extremamente confiante”, 68% dos alunos 

relataram um nível de confiança de 5 ou menos. Usando a mesma escala, os 

alunos foram solicitados a relatar sua confiança em aconselhar uma família sobre 

as contraindicações para a amamentação; 80% relataram um nível de confiança 

de 5 ou menos. Os resultados demonstram que, em geral, os alunos atuais não 

estão adequadamente preparados para aconselhar as pacientes sobre a 

amamentação.43 No nosso estudo, a pergunta “Sente confiança para orientar uma 

gestante ou mãe sobre o aleitamento materno” , numa escala de 1 a 6 em que 6 

indica confiança total, a questão foi respondida com nível de confiança abaixo de 

5 por 66,1% dos estudantes, o que indica que terminam o curso de medicina sem 

confiança suficiente para apoiarem, estimularem e resolverem problemas a 

respeito do aleitamento materno em sua prática profissional. 

  Em relação à responsabilidade de orientar as pacientes sobre o 

aleitamento materno, mais da metade dos estudantes entrevistados considera 

que é do médico, com 71,2% das respostas iguais ou acima de 5, enquanto 44% 

responderam considerar a responsabilidade de tal orientação de outros 

profissionais de saúde não médicos. Grande parte (74,5 %) dos participantes 

considerou que recebeu informação insuficiente sobre aleitamento materno no 

curso (respostas menores que 5). Esta informação demonstra que os estudantes 

têm uma perceção que vai de encontro às recomendações da “Academy of 

Breastfeeding Medicine”42, de que os médicos devem exercer o papel de 

promoção do aleitamento materno na população, mas não sentem que estão a 

ser preparados para tal durante a pré-graduação. 

  A importância da educação dos estudantes de medicina sobre aleitamento 

materno encontra-se bem fundamentada. De acordo com Kim (2017), que 

observou que os currículos das escolas médicas da Coreia não promovem treino 
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suficiente sobre o tema. Uma educação completa sobre aleitamento materno para 

os estudantes de medicina por meio de várias modalidades educacionais 

integradas nas rotações clínicas levariam os estudantes e profissionais de 

medicina a aumentar o apoio às mães que praticam o aleitamento materno e 

forneceria mais confiança aos médicos para resolver problemas relacionados ao 

aleitamento materno.30 Apesar das fortes evidências que apoiam a amamentação 

exclusiva, a falta de educação médica continua a minar a prática da 

amamentação. No nosso estudo, foi constatado  que os alunos não se lembravam 

em que unidade curricular falaram do tema, como se pode perceber pelos 

resultados, sendo que 54,2% dos estudantes afirmam que receberam alguma 

formação em aleitamento materno durante o curso apenas nas unidades 

curriculares de pediatria, enquanto 35,6% referem ter sido em 

ginecologia/obstetrícia e pediatria. Este dado pode significar que o tema não teve 

abordagem suficiente ou que os estudantes não estavam motivados para o 

assunto.  Gary ( 2019) sugere que um currículo mais segmentado sobre 

aleitamento materno na pré graduação em medicina poderá melhorar o 

conhecimento, os padrões da prática e a confiança no manejo do aleitamento 

materno e aumentará as taxas de amamentação exclusiva.43  A revisão 

sistemática de Yang ( 2018) indica que, em alguns contextos, o conhecimento dos 

estudantes de profissões da área da saúde sobre amamentação é limitado, 

particularmente em relação à avaliação e manejo da amamentação, e não 

necessariamente melhora após a conclusão de um currículo padrão. A exposição 

ao aleitamento materno, seja por meio do curso, ou pessoalmente, foi associada a 

atitudes mais positivas em relação à amamentação entre os profissionais da área 

da saúde.48  

 Limitações do Estudo  

 O presente estudo apresenta limitações, principalmente no que diz respeito 

ao tamanho da amostra, que não representa totalmente a realidade dos alunos 

que se formam como médicos em Portugal. A taxa de resposta aos inquéritos 

entregues pessoalmente foi baixa e as respostas por meio eletrónico foram de 

maneira espontânea através de divulgação em redes sociais.  
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O questionário utilizado está validado para uso em Espanha, mas não em 

Portugal. 

 Os currículos dos cursos de medicina das instituições estudadas não foram 

avaliados, por não fazer parte do objetivo deste estudo, portanto não foi possível 

avaliar a informação verdadeiramente recebida pelos alunos sobre aleitamento 

materno. 

 Foram utilizados apenas respostas de alunos do último ano de pré-

graduação em medicina, com o objetivo de demonstrar o conhecimento dos 

alunos no final do curso. Não foi possível detetar a evolução do conhecimento 

entre o início e o final do curso ou ao longo dos ciclos de estudo. 

         Conclusões 

 De uma maneira geral, os estudantes dos mestrados integrados em 

medicina da FMUP e do ICBAS terminam o curso com conhecimentos 

insuficientes em aleitamento materno, pouca confiança no aconselhamento das 

pacientes e consideram que não receberam formação suficiente sobre 

aleitamento materno durante o curso.  

 Diante dos resultados encontrados neste estudo exploratório pode-se 

verificar a presença de uma lacuna na educação médica sobre aleitamento 

materno nas instituições de ensino pesquisadas. Apesar de não investigar os 

currículos dos cursos de mestrado integrado em medicina das faculdades 

envolvidas, o presente estudo permite, contudo, concluir que os alunos estão a 

graduar sem os conhecimentos e a confiança suficientes e recomendados na 

literatura para exercerem o papel de influenciadores da prática do aleitamento 

materno na população a que vão prestar cuidados de saúde.  

 A prática do aleitamento materno em Portugal está abaixo das 

recomendações da OMS e UNICEF (ingestão de leite materno exclusivo por 6 

meses e associado a outros alimentos até os dois anos de idade),1,7 o que limita a 

população portuguesa o acesso aos inúmeros benefícios para a saúde e 

economia relacionados com a prática. O aprofundamento de investigações na 
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área e a melhoria da formação médica pode ser um caminho para mudar de 

maneira positiva esta realidade. 

Implicações do estudo  

 Trata-se de estudo pioneiro em Portugal sobre conhecimentos e atitudes 

dos estudantes de medicina a respeito de aleitamento materno. O estudo enfatiza 

a importância da educação médica para melhorar os baixos índices de 

aleitamento materno no país.  

 A partir da informação obtida neste estudo é possível avaliar a necessidade 

de intervenções educacionais nas escolas médicas para a obtenção de melhores 

resultados relacionados com o apoio às mães que praticam o aleitamento 

materno e fornecer mais confiança aos médicos para resolver problemas 

relacionados com a amamentação. 

 Recomenda-se que mais estudos sejam realizados, com maior número de 

participantes e com análise específica do ensino em aleitamento materno nas 

diversas escolas médicas de Portugal, para que os resultados possam ser 

representativos da população de médicos formados atualmente. Também é 

recomendável que futuros estudos pesquisem a evolução do conhecimento ao 

longo do curso, para que se possa perceber se os alunos já iniciam a pré-

graduação com algum conhecimento de base em aleitamento materno e como 

este evolui ao longo dos ciclos pré-clínico e clínico.  
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Anexos 

Questionário CAPA Original33 
Final version of the validated CAPA-questionnaire in Catalan.  

1. La lactància materna exclusiva cobreix totes les necessitats nutritives dels  

infants fins els 6 mesos d’edat.  

2. El contacte pell a pell en el postpart immediat és molt important per a la 

instauració de la lactància materna.  

3. La lactància materna després dels 12 mesos aporta beneficis a la salut de 

l’infant.  

4. La lactància materna té beneficis per la salut de la mare.  

5. El dolor de pit és normal durant la lactància.  

6. Els beneficis de la lactància materna només duren mentre el nadó mama.  

7. La llet de fórmula actual és equivalent a la llet materna.  

8. Complementar amb llet de fórmula és el millor que es pot fer en un nen que 

no augmenta de pes.  

9. Les mares no haurien de donar el pit en llocs públics.  

10.Els/les professionals de la salut tenen poca influència sobre la decisió de 

les mares d’iniciar i continuar la lactància.  

11.Jo penso que millorant els coneixements, actituds i pràctiques del personal 

sanitária augmentarien les taxes de lactància materna.  

12.Un nadó ha de mamar cada 2-3 hores, 10 minuts de cada pit. 

13.Creu que es pot mantenir la lactància materna si la mare és fumadora?  

14.Creu que es pot mantenir la lactància materna si la mare pren ibuprofè?  

15.Creu que es pot mantenir la lactància materna si la mare rep un tractament 

amb amoxicil·lina?  

16.Creu que es pot mantenir la lactància materna si la mare és portadora del 

virus de la hepatitis B?  

17.Creu que es pot mantenir la lactància materna si la mare té mastitis?  

18.Creu que es pot mantenir la lactància materna si la mare té diabetis?  

19.Creu que es pot mantenir la lactància materna si la mare ha tingut 

bessons?  
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20.Creu que es pot mantenir la lactància materna si el nadó té icterícia?  

21.Creu que es pot mantenir la lactància materna si el nadó té diarrea?  

22.Creu que es pot mantenir la lactància materna si la mare beu alcohol 

ocasionalment?  

23.Considera que té suficients coneixements sobre lactància materna per la 

seva pràctica professional habitual?  

24. Si atengués a un nadó de 13 mesos que menja sòlids adequats per l’edat i 

segueix lactant, afavoriria que seguís prenent el pit?  

 

© Anna Pol Pons, Merce Aubanell Serra, Mireia Vidal, Imma Ojeda Ciurana, Ruth 

Martí Lluch, Anna Ponjoan Thans.  
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Questionário CAPA Traduzido Para o Português  

 
1. O aleitamento materno exclusivo satisfaz todas as necessidades nutritivas das 

crianças até os seis meses de idade. 
 
2. O contato pele a pele no pós-parto imediato é muito importante para o 

estabelecimento da amamentação. 
 
3. A amamentação após os 12 meses de idade traz benefícios para a saúde do bebé. 
 
4. A amamentação tem benefícios para a saúde materna. 
 
5. Dor na mama é normal durante a lactação. 
 
6. Os benefícios da amamentação duram apenas enquanto o bebé estiver a 

amamentar. 
 
7. O leite em pó adaptado atual é equivalente ao leite materno. 
 
8. O suplemento com leite em pó adaptado é a melhor opção para uma criança que 

não ganha peso. 
 
9. Mães não devem amamentar em locais públicos. 
 
10. Os profissionais de saúde têm pouca influência na decisão das mães de iniciar e 

continuar a amamentação. 
 
11. Acredito que melhorar os conhecimentos, atitudes e práticas dos profissionais de 

saúde aumentaria as taxas de aleitamento materno. 
 
12. O bebé deve mamar 10 minutos em cada mama, a cada 2 - 3 horas. 
 
13. Considera que a amamentação pode ser mantida se a mãe é fumadora? 
 
14. Considera que a amamentação pode ser mantida se a mãe toma Ibuprofeno? 
 
15. Considera que a amamentação pode ser mantida se a mãe toma amoxicilina? 
 
16. Considera que a amamentação pode ser mantida se a mãe tem Hepatite B? 
 
17. Considera que a amamentação pode ser mantida se a mãe tem mastite? 
 
18. Considera que a amamentação pode ser mantida se a mãe tem diabetes? 
 
19. Considera que a amamentação pode ser mantida se a mãe tiver gémeos? 

 
20. Considera que a amamentação pode ser mantida se o bebé estiver com icterícia? 

 
21. Considera que a amamentação pode ser mantida se o bebé estiver com diarreia? 
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22. Considera que a amamentação pode ser mantida se a mãe ingerir álcool 

ocasionalmente? 
 
23. Acredita que tem conhecimento suficiente sobre amamentação para sua prática 

profissional? 
 
24. No caso de uma criança de 13 meses que come alimentos sólidos (apropriados para 

a idade) e continua a amamentar, você encorajaria a persistência do aleitamento 
materno? 
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Inquérito Aplicado 

 

1. O aleitamento materno exclusivo satisfaz todas as necessidades 
nutricionais das crianças até aos seis meses de idade 

 

2. O contato pele a pele imediatamente no pós parto é muito importante para 
iniciar a amamentação. 

 

3. O aleitamento materno após os 12 meses traz benefícios para a saúde do 
bebé 

 

4. O aleitamento materno tem benefícios para a saúde da mãe  

5. A dor na mama é normal durante a lactação  

6. Os benefícios do aleitamento materno duram apenas enquanto o bebé 
estiver a ser amamentado 

 

7. O leite em pó adaptado é equivalente ao leite materno  

8. O suplemento com leite em pó adaptado é a melhor opção para uma 
criança que não ganha peso 

 

9. As mães não devem amamentar em locais públicos  

10. Os profissionais de saúde têm pouca influência na decisão das mães de 
iniciar e continuar a amamentação 

 

11. Penso que melhorar os conhecimentos, atitudes e práticas dos 
profissionais de saúde pode aumentar as taxas de aleitamento materno 

 

12. O bebé deve mamar a cada 2 - 3 horas, 10 minutos em cada mama  

13. Considera que o aleitamento materno pode ser mantido se a mãe for 
fumadora 

 

14. Considera que o aleitamento materno pode ser mantido se a mãe tomar 
Ibuprofeno 

 

15. Considera que o aleitamento materno pode ser mantido se a mãe tomar 
amoxicilina 

 

16. Considera que o aleitamento materno  pode ser mantido se a mãe tiver 
Hepatite B 

 

 

I. Dados Gerais

Idade: (Anos)

ID:

(Não preencher)

Sexo: Feminino Masculino

Instituição que estuda: FMUP ICBAS Outra Se selecionou "Outra", qual?

Média de Curso até  ao momento: ,
Especialidade que pretende seguir: Pediatria Ginecologia e Obstetrícia Medicina Geral e Familiar Outra

Se selecionou "Outra", qual?

Recebeu formação sobre aleitamento materno durante o curso de medicina na(s)seguinte(s) unidade(s) curriculare(s):

Nenhuma Pediatria Obstetrícia Saúde Pública Outra(s)

II. Aleitamento Materno

Nas seguintes questões deve escolher uma única resposta por questão. Assinale a resposta mais adequada numa escala de 1 a 6 , sendo
que 1 corresponde a "discordo totalmente" e 6 a "concordo totalmente".

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 / 2

11405
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Consentimento Informado 

Objetivo: 

Avaliar o conhecimento dos estudantes de medicina sobre aleitamento materno 

Quem pode participar?  

Estudantes do Mestrado Integrado em Medicina. 

Como participar? 

Convidámo-lo a responder a um conjunto de questões sobre o seu conhecimento 

e as suas atitudes no âmbito de aleitamento materno. Leia atentamente as 

instruções que lhe são apresentadas e escolha a resposta que achar mais 

adequada.  

Confidencialidade e anonimato: 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para a Saúde (CES) do Centro 

Hospitalar de São João (CHSJ) / Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto (FMUP). O preenchimento deste questionário é confidencial e anónimo.  Os 

dados recolhidos serão utilizados unicamente para os objetivos deste projeto. A 

sua participação é voluntária, podendo desistir a qualquer momento do estudo, 

sem que isso lhe cause qualquer tipo de prejuízo. Os dados serão armazenados 

no posto de trabalho da equipa de investigação da FMUP, cujos contactos se 

apresentam a seguir. 

Responsáveis pela Investigação: Mestranda Flávia V. Rodrigues | Prof. 

Doutora Laura Ribeiro | Prof. Doutora Carla Ramalho 

Contactos: lribeiro@med.up.pt | Departamento de Ciências da Saúde Pública e 

Forenses e Educação Médica, Unidade de Educação Médica; Faculdade de 

Medicina, Universidade do Porto; 4200-319 Porto (Portugal) 

Obrigada pela colaboração! 

 

Declaro que sou estudante do Mestrado Integrado em Medicina e aceito 

participar neste estudo de investigação. Compreendo todas as informações 

anteriormente descritas, nomeadamente a natureza e o objetivo do estudo. Sei 

que posso suspender o preenchimento deste questionário a qualquer momento, 

sem que isso me cause qualquer tipo de prejuízo. Percebo que os meus dados 

são confidenciais e serão usados apenas para fins de investigação científica. 

Compreendo que os dados são anónimos e, por isso, não terei os direitos de 
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acesso, retificação e/ou remoção das minhas respostas, pois não será possível 

identificar os participantes. 
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