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A1 Nacional - Consumo calórico elevado aos quatro anos gera maior gordura corporal aos
sete - estudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1e5c2ae4

 
Um estudo desenvolvido no Porto concluiu que crianças que comem alimentos calóricos e com muito
açúcar aos quatro anos têm tendência a desenvolver maior gordura corporal aos sete, situação que se
verifica mais nas raparigas.
 
Estes resultados podem ser explicados pelas "diferenças hormonais e de composição corporal, que se
manifestam antes do início da puberdade", como é o caso de "uma maior massa gorda relativa nas
raparigas", disse à Lusa a investigadora Catarina Durão, do Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade responsável pelo estudo.
 
De acordo com a especialista, estas diferenças podem ainda estar relacionados com um ressalto
adipocitário (período na infância em que se reinicia o aumento do índice de massa corporal), que
acontece mais precocemente nas raparigas.
 
A investigação, que envolveu 3.473 crianças da 'coorte' Geração 21 - projeto de investigação que
acompanha cerca de 8.600 crianças da cidade do Porto, desde o nascimento - mostra que 44% das
raparigas e 45% dos rapazes avaliados aos quatro anos, já praticam um "padrão alimentar excessivo".
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
Esse padrão inclui, segundo a investigadora, alimentos demasiado calóricos e com pouco interesse do
ponto de vista nutricional, como bolos, doces, refrigerantes, néctares, charcutaria, pizas,
hambúrgueres, croquetes, rissóis e batatas fritas.
 
Catarina Durão indica ainda que as crianças que têm esses hábitos alimentares aos quatro anos
tendem a mantê-lo aos sete, aumentando, devido a isso, a proporção da ingestão de alimentos
demasiado calóricos também nesta idade (49% das raparigas e 53% dos rapazes).
 
"Tendo em conta que a idade pré-escolar é um período particularmente relevante para o
estabelecimento de preferências e de hábitos alimentares, esta fase da vida é uma oportunidade de
excelência para intervir, já que a criança e a sua família podem estar mais abertas à mudança",
referiu.
 
Para a investigadora, as intervenções devem incidir sobre "alimentos com elevada densidade
energética e sobre bebidas açucaradas", uma vez que "o consumo destes produtos está associado
entre si".
 
Crianças "que consomem mais 'fast food', também bebem mais bebidas açucaradas, comem mais
bolos, doces, guloseimas e 'snacks' salgados", explicou.
 
Na sua opinião, embora o consumo de alimentos densamente energéticos seja reconhecido como fator
de risco para a obesidade infantil, são relativamente escassos os estudos que avaliem padrões
alimentares identificados estatisticamente em crianças na idade pré-escolar e a sua relação com
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subsequente adiposidade.
 
"Observar esta associação tem relevância, pois consolida a evidência científica que permite servir de
base a políticas públicas de promoção de uma alimentação saudável, dando ênfase à importância de
intervir o mais precocemente possível", concluiu.
 
Neste estudo participaram ainda os investigadores Milton Severo, Andreia Oliveira, Pedro Moreira,
António Guerra, Henrique Barros e Carla Lopes, membros do Grupo de Investigação em Epidemiologia
da Nutrição e da Obesidade da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP.
 
Designado "Association between dietary patterns and adiposity from 4 to 7 years of age", o estudo foi
publicado recentemente na revista "Public Health Nutrition".
 
2017-06-07T10:20:19Z
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A3

Consumo calórico elevado aos quatro anos gera maior gordura corporal aos sete
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2017

Meio: Viver Saudável Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4f920064

 
Estudo: Consumo calórico elevado aos quatro anos gera maior gordura corporal aos sete
 
07 de junho de 2017
 
Um estudo desenvolvido no Porto concluiu que crianças que comem alimentos calóricos e com muito
açúcar aos quatro anos têm tendência a desenvolver maior gordura corporal aos sete, situação que se
verifica mais nas raparigas.
 
Estes resultados podem ser explicados pelas  diferenças hormonais e de composição corporal, que se
manifestam antes do início da puberdade , como é o caso de  uma maior massa gorda relativa nas
raparigas , disse à "Lusa" a investigadora Catarina Durão, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP), entidade responsável pelo estudo.
 
De acordo com a especialista, estas diferenças podem ainda estar relacionados com um ressalto
adipocitário (período na infância em que se reinicia o aumento do índice de massa corporal), que
acontece mais precocemente nas raparigas.
 
A investigação, que envolveu 3.473 crianças da coorte Geração 21 - projeto de investigação que
acompanha cerca de 8.600 crianças da cidade do Porto, desde o nascimento - mostra que 44% das
raparigas e 45% dos rapazes avaliados aos quatro anos, já praticam um  padrão alimentar excessivo .
 
Esse padrão inclui, segundo a investigadora, alimentos demasiado calóricos e com pouco interesse do
ponto de vista nutricional, como bolos, doces, refrigerantes, néctares, charcutaria, pizas,
hambúrgueres, croquetes, rissóis e batatas fritas.
 
Catarina Durão indica ainda que as crianças que têm esses hábitos alimentares aos quatro anos
tendem a mantê-lo aos sete, aumentando, devido a isso, a proporção da ingestão de alimentos
demasiado calóricos também nesta idade (49% das raparigas e 53% dos rapazes).
 
Tendo em conta que a idade pré-escolar é um período particularmente relevante para o
estabelecimento de preferências e de hábitos alimentares, esta fase da vida é uma oportunidade de
excelência para intervir, já que a criança e a sua família podem estar mais abertas à mudança ,
referiu.
 
Para a investigadora, as intervenções devem incidir sobre  alimentos com elevada densidade
energética e sobre bebidas açucaradas , uma vez que  o consumo destes produtos está associado
entre si .
 
Crianças  que consomem mais fast food, também bebem mais bebidas açucaradas, comem mais
bolos, doces, guloseimas e snack salgado, explicou.
 
Na sua opinião, embora o consumo de alimentos densamente energéticos seja reconhecido como fator
de risco para a obesidade infantil, são relativamente escassos os estudos que avaliem padrões
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alimentares identificados estatisticamente em crianças na idade pré-escolar e a sua relação com
subsequente adiposidade.
 
Observar esta associação tem relevância, pois consolida a evidência científica que permite servir de
base a políticas públicas de promoção de uma alimentação saudável, dando ênfase à importância de
intervir o mais precocemente possível , concluiu.
 
Neste estudo participaram ainda os investigadores Milton Severo, Andreia Oliveira, Pedro Moreira,
António Guerra, Henrique Barros e Carla Lopes, membros do Grupo de Investigação em Epidemiologia
da Nutrição e da Obesidade da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP.
 
Designado "Association between dietary patterns and adiposity from 4 to 7 years of age", o estudo foi
publicado recentemente na revista "Public Health Nutrition".
 
07 de junho de 2017

Página 4



A5

Crianças que comem alimentos calóricos aos quatro anos têm tendência a
desenvolver maior gordura corporal aos sete
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2017

Meio: Saúde Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5b8dd900

 
A investigação envolveu 3.473 crianças da Geração 21, um projeto de investigação que acompanha
cerca de 8.600 crianças da cidade do Porto, desde o nascimento
 
Estes resultados podem ser explicados pelas "diferenças hormonais e de composição corporal, que se
manifestam antes do início da puberdade", como é o caso de "uma maior massa gorda relativa nas
raparigas", disse à Lusa a investigadora Catarina Durão, do Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade responsável pelo estudo.
 
De acordo com a especialista, estas diferenças podem ainda estar relacionados com um ressalto
adipocitário (período na infância em que se reinicia o aumento do índice de massa corporal), que
acontece mais precocemente nas raparigas.
 
A investigação, que envolveu 3.473 crianças da 'coorte' Geração 21 - projeto de investigação que
acompanha cerca de 8.600 crianças da cidade do Porto, desde o nascimento - mostra que 44% das
raparigas e 45% dos rapazes avaliados aos quatro anos, já praticam um "padrão alimentar excessivo".
 
Esse padrão inclui, segundo a investigadora, alimentos demasiado calóricos e com pouco interesse do
ponto de vista nutricional, como bolos, doces, refrigerantes, néctares, charcutaria, pizas,
hambúrgueres, croquetes, rissóis e batatas fritas.
 
Catarina Durão indica ainda que as crianças que têm esses hábitos alimentares aos quatro anos
tendem a mantê-lo aos sete, aumentando, devido a isso, a proporção da ingestão de alimentos
demasiado calóricos também nesta idade (49% das raparigas e 53% dos rapazes).
 
"Tendo em conta que a idade pré-escolar é um período particularmente relevante para o
estabelecimento de preferências e de hábitos alimentares, esta fase da vida é uma oportunidade de
excelência para intervir, já que a criança e a sua família podem estar mais abertas à mudança",
referiu.
 
Para a investigadora, as intervenções devem incidir sobre "alimentos com elevada densidade
energética e sobre bebidas açucaradas", uma vez que "o consumo destes produtos está associado
entre si".
 
Crianças "que consomem mais 'fast food', também bebem mais bebidas açucaradas, comem mais
bolos, doces, guloseimas e 'snacks' salgados", explicou.
 
Na sua opinião, embora o consumo de alimentos densamente energéticos seja reconhecido como fator
de risco para a obesidade infantil, são relativamente escassos os estudos que avaliem padrões
alimentares identificados estatisticamente em crianças na idade pré-escolar e a sua relação com
subsequente adiposidade.
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"Observar esta associação tem relevância, pois consolida a evidência científica que permite servir de
base a políticas públicas de promoção de uma alimentação saudável, dando ênfase à importância de
intervir o mais precocemente possível", concluiu.
 
Neste estudo participaram ainda os investigadores Milton Severo, Andreia Oliveira, Pedro Moreira,
António Guerra, Henrique Barros e Carla Lopes, membros do Grupo de Investigação em Epidemiologia
da Nutrição e da Obesidade da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP.
 
Designado "Association between dietary patterns and adiposity from 4 to 7 years of age", o estudo foi
publicado recentemente na revista "Public Health Nutrition".
 
LUSA/SO/SF
 
2017-06-07 12:29:25+01:00
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A7

Demasiadas calorias aos 4 anos aumentam gordura corporal aos 7
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Lifestyle Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=757473a0

 
7 Jun 2017 11:30 // Nuno Noronha // Notícias // Com Lusa
 
Um estudo desenvolvido no Porto concluiu que crianças que comem alimentos calóricos e com muito
açúcar aos quatro anos têm tendência a desenvolver maior gordura corporal aos sete, situação que se
verifica mais nas raparigas.
 
créditos: Pixabay
 
Estes resultados podem ser explicados pelas "diferenças hormonais e de composição corporal, que se
manifestam antes do início da puberdade", como é o caso de "uma maior massa gorda relativa nas
raparigas", disse à Lusa a investigadora Catarina Durão, do Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade responsável pelo estudo.
 
De acordo com a especialista, estas diferenças podem ainda estar relacionados com um ressalto
adipocitário (período na infância em que se reinicia o aumento do índice de massa corporal), que
acontece mais precocemente nas raparigas. A investigação, que envolveu 3.473 crianças da 'coorte'
Geração 21 - projeto de investigação que acompanha cerca de 8.600 crianças da cidade do Porto,
desde o nascimento - mostra que 44% das raparigas e 45% dos rapazes avaliados aos quatro anos, já
praticam um "padrão alimentar excessivo".
 
Exemplos
 
Esse padrão inclui, segundo a investigadora, alimentos demasiado calóricos e com pouco interesse do
ponto de vista nutricional, como bolos, doces, refrigerantes, néctares, charcutaria, pizas,
hambúrgueres, croquetes, rissóis e batatas fritas.
 
Catarina Durão indica ainda que as crianças que têm esses hábitos alimentares aos quatro anos
tendem a mantê-lo aos sete, aumentando, devido a isso, a proporção da ingestão de alimentos
demasiado calóricos também nesta idade (49% das raparigas e 53% dos rapazes). "Tendo em conta
que a idade pré-escolar é um período particularmente relevante para o estabelecimento de
preferências e de hábitos alimentares, esta fase da vida é uma oportunidade de excelência para
intervir, já que a criança e a sua família podem estar mais abertas à mudança", referiu.
 
Leia também: Não obrigue a criança a comer", alerta nutricionista
 
Para a investigadora, as intervenções devem incidir sobre "alimentos com elevada densidade
energética e sobre bebidas açucaradas", uma vez que "o consumo destes produtos está associado
entre si".
 
Crianças "que consomem mais 'fast food', também bebem mais bebidas açucaradas, comem mais
bolos, doces, guloseimas e 'snacks' salgados", explicou.
 
Na sua opinião, embora o consumo de alimentos densamente energéticos seja reconhecido como fator
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de risco para a obesidade infantil, são relativamente escassos os estudos que avaliem padrões
alimentares identificados estatisticamente em crianças na idade pré-escolar e a sua relação com
subsequente adiposidade.
 
"Observar esta associação tem relevância, pois consolida a evidência científica que permite servir de
base a políticas públicas de promoção de uma alimentação saudável, dando ênfase à importância de
intervir o mais precocemente possível", concluiu.
 
Neste estudo participaram ainda os investigadores Milton Severo, Andreia Oliveira, Pedro Moreira,
António Guerra, Henrique Barros e Carla Lopes, membros do Grupo de Investigação em Epidemiologia
da Nutrição e da Obesidade da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP.
 
Designado "Association between dietary patterns and adiposity from 4 to 7 years of age", o estudo foi
publicado recentemente na revista "Public Health Nutrition".
 
7 jun 2017 11:30
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A9

O que as crianças comem aos quatro anos determina a gordura aos sete
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2017

Meio: Notícias Magazine Online

URL:http://www.noticiasmagazine.pt/2017/estudo-alimentacao-criancas/

 
Texto de Lusa | Fotografia de Shutterstock
 
Estes resultados podem ser explicados pelas  diferenças hormonais e de composição corporal, que se
manifestam antes do início da puberdade , como é o caso de  uma maior massa gorda relativa nas
raparigas , disse à Lusa a investigadora Catarina Durão, do Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade responsável pelo estudo.
 
De acordo com a especialista, estas diferenças podem ainda estar relacionados com um ressalto
adipocitário (período na infância em que se reinicia o aumento do índice de massa corporal), que
acontece mais precocemente nas raparigas.
 
A investigação, que envolveu 3.473 crianças da 'coorte' Geração 21 - projeto de investigação que
acompanha cerca de 8.600 crianças da cidade do Porto, desde o nascimento - mostra que 44% das
raparigas e 45% dos rapazes avaliados aos quatro anos, já praticam um  padrão alimentar excessivo .
 
Tendo em conta que a idade pré-escolar é um período particularmente relevante para o
estabelecimento de preferências e de hábitos alimentares, esta fase da vida é uma oportunidade de
excelência para intervir, já que a criança e a sua família podem estar mais abertas à mudança , diz a
investigadora Catarina Durão.
 
Esse padrão inclui, segundo a investigadora, alimentos demasiado calóricos e com pouco interesse do
ponto de vista nutricional, como bolos, doces, refrigerantes, néctares, charcutaria, pizas,
hambúrgueres, croquetes, rissóis e batatas fritas.
 
Catarina Durão indica ainda que as crianças que têm esses hábitos alimentares aos quatro anos
tendem a mantê-lo aos sete, aumentando, devido a isso, a proporção da ingestão de alimentos
demasiado calóricos também nesta idade (49% das raparigas e 53% dos rapazes).
 
Tendo em conta que a idade pré-escolar é um período particularmente relevante para o
estabelecimento de preferências e de hábitos alimentares, esta fase da vida é uma oportunidade de
excelência para intervir, já que a criança e a sua família podem estar mais abertas à mudança ,
referiu.
 
Para a investigadora, as intervenções devem incidir sobre  alimentos com elevada densidade
energética e sobre bebidas açucaradas , uma vez que  o consumo destes produtos está associado
entre si .
 
Crianças  que consomem mais 'fast food', também bebem mais bebidas açucaradas, comem mais
bolos, doces, guloseimas e 'snacks' salgados , explicou.
 
Na sua opinião, embora o consumo de alimentos densamente energéticos seja reconhecido como fator
de risco para a obesidade infantil, são relativamente escassos os estudos que avaliem padrões
alimentares identificados estatisticamente em crianças na idade pré-escolar e a sua relação com
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subsequente adiposidade.
 
Observar esta associação tem relevância, pois consolida a evidência científica que permite servir de
base a políticas públicas de promoção de uma alimentação saudável, dando ênfase à importância de
intervir o mais precocemente possível , concluiu.
 
Neste estudo participaram ainda os investigadores Milton Severo, Andreia Oliveira, Pedro Moreira,
António Guerra, Henrique Barros e Carla Lopes, membros do Grupo de Investigação em Epidemiologia
da Nutrição e da Obesidade da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP.
 
Designado  Association between dietary patterns and adiposity from 4 to 7 years of age , o estudo foi
publicado recentemente na revista Public Health Nutrition.
 
Notícias Magazine
 
Wed, 07 Jun 2017 13:23:27 +0200
 
lusa
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A11

Muitas calorias aos quatro anos gera maior gordura corporal aos sete
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=335de6ad

 
Estes resultados podem ser explicados pelas "diferenças hormonais e de composição corporal, que se
manifestam antes do início da puberdade", como é o caso de "uma maior massa gorda relativa nas
raparigas", disse à Lusa a investigadora Catarina Durão, do Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade responsável pelo estudo.
 
De acordo com a especialista, estas diferenças podem ainda estar relacionados com um ressalto
adipocitário (período na infância em que se reinicia o aumento do índice de massa corporal), que
acontece mais precocemente nas raparigas.
 
A investigação, que envolveu 3.473 crianças da 'coorte' Geração 21 - projeto de investigação que
acompanha cerca de 8.600 crianças da cidade do Porto, desde o nascimento - mostra que 44% das
raparigas e 45% dos rapazes avaliados aos quatro anos, já praticam um "padrão alimentar excessivo".
 
Esse padrão inclui, segundo a investigadora, alimentos demasiado calóricos e com pouco interesse do
ponto de vista nutricional, como bolos, doces, refrigerantes, néctares, charcutaria, pizas,
hambúrgueres, croquetes, rissóis e batatas fritas.
 
Catarina Durão indica ainda que as crianças que têm esses hábitos alimentares aos quatro anos
tendem a mantê-lo aos sete, aumentando, devido a isso, a proporção da ingestão de alimentos
demasiado calóricos também nesta idade (49% das raparigas e 53% dos rapazes).
 
"Tendo em conta que a idade pré-escolar é um período particularmente relevante para o
estabelecimento de preferências e de hábitos alimentares, esta fase da vida é uma oportunidade de
excelência para intervir, já que a criança e a sua família podem estar mais abertas à mudança",
referiu.
 
Para a investigadora, as intervenções devem incidir sobre "alimentos com elevada densidade
energética e sobre bebidas açucaradas", uma vez que "o consumo destes produtos está associado
entre si".
 
Crianças "que consomem mais 'fast food', também bebem mais bebidas açucaradas, comem mais
bolos, doces, guloseimas e 'snacks' salgados", explicou.
 
Na sua opinião, embora o consumo de alimentos densamente energéticos seja reconhecido como fator
de risco para a obesidade infantil, são relativamente escassos os estudos que avaliem padrões
alimentares identificados estatisticamente em crianças na idade pré-escolar e a sua relação com
subsequente adiposidade.
 
"Observar esta associação tem relevância, pois consolida a evidência científica que permite servir de
base a políticas públicas de promoção de uma alimentação saudável, dando ênfase à importância de
intervir o mais precocemente possível", concluiu.
 
Neste estudo participaram ainda os investigadores Milton Severo, Andreia Oliveira, Pedro Moreira,
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António Guerra, Henrique Barros e Carla Lopes, membros do Grupo de Investigação em Epidemiologia
da Nutrição e da Obesidade da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP.
 
Designado "Association between dietary patterns and adiposity from 4 to 7 years of age", o estudo foi
publicado recentemente na revista 'Public Health Nutrition'.
 
Wed, 07 Jun 2017 11:49:00 +0200
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A13

Consumo calórico elevado aos quatro anos gera maior gordura corporal aos sete anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2017

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bc28876

 
Um estudo desenvolvido no Porto concluiu que crianças que comem alimentos calóricos e com muito
açúcar aos quatro anos têm tendência a desenvolver maior gordura corporal aos sete, situação que se
verifica mais nas raparigas.
 
Estes resultados podem ser explicados pelas "diferenças hormonais e de composição corporal, que se
manifestam antes do início da puberdade", como é o caso de "uma maior massa gorda relativa nas
raparigas", disse à Lusa a investigadora Catarina Durão, do Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade responsável pelo estudo.
 
De acordo com a especialista, estas diferenças podem ainda estar relacionados com um ressalto
adipocitário (período na infância em que se reinicia o aumento do índice de massa corporal), que
acontece mais precocemente nas raparigas.
 
A investigação, que envolveu 3.473 crianças da 'coorte' Geração 21 - projeto de investigação que
acompanha cerca de 8.600 crianças da cidade do Porto, desde o nascimento - mostra que 44% das
raparigas e 45% dos rapazes avaliados aos quatro anos, já praticam um "padrão alimentar excessivo".
 
Esse padrão inclui, segundo a investigadora, alimentos demasiado calóricos e com pouco interesse do
ponto de vista nutricional, como bolos, doces, refrigerantes, néctares, charcutaria, pizas,
hambúrgueres, croquetes, rissóis e batatas fritas.
 
Catarina Durão indica ainda que as crianças que têm esses hábitos alimentares aos quatro anos
tendem a mantê-lo aos sete, aumentando, devido a isso, a proporção da ingestão de alimentos
demasiado calóricos também nesta idade (49% das raparigas e 53% dos rapazes).
 
"Tendo em conta que a idade pré-escolar é um período particularmente relevante para o
estabelecimento de preferências e de hábitos alimentares, esta fase da vida é uma oportunidade de
excelência para intervir, já que a criança e a sua família podem estar mais abertas à mudança",
referiu.
 
Para a investigadora, as intervenções devem incidir sobre "alimentos com elevada densidade
energética e sobre bebidas açucaradas", uma vez que "o consumo destes produtos está associado
entre si".
 
Crianças "que consomem mais 'fast food', também bebem mais bebidas açucaradas, comem mais
bolos, doces, guloseimas e 'snacks' salgados", explicou.
 
Na sua opinião, embora o consumo de alimentos densamente energéticos seja reconhecido como fator
de risco para a obesidade infantil, são relativamente escassos os estudos que avaliem padrões
alimentares identificados estatisticamente em crianças na idade pré-escolar e a sua relação com
subsequente adiposidade.
 
"Observar esta associação tem relevância, pois consolida a evidência científica que permite servir de
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base a políticas públicas de promoção de uma alimentação saudável, dando ênfase à importância de
intervir o mais precocemente possível", concluiu.
 
Neste estudo participaram ainda os investigadores Milton Severo, Andreia Oliveira, Pedro Moreira,
António Guerra, Henrique Barros e Carla Lopes, membros do Grupo de Investigação em Epidemiologia
da Nutrição e da Obesidade da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP.
 
Designado "Association between dietary patterns and adiposity from 4 to 7 years of age", o estudo foi
publicado recentemente na revista "Public Health Nutrition".
 
07 Jun 2017 / 10:40 H.
 
Agência Lusa
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Consumo calórico elevado aos quatro anos gera maior gordura corporal aos sete
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2017

Meio: Atlas da Saúde Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fcdbc871

 
Estes resultados podem ser explicados pelas "diferenças hormonais e de composição corporal, que se
manifestam antes do início da puberdade", como é o caso de "uma maior massa gorda relativa nas
raparigas", disse à Lusa a investigadora Catarina Durão, do Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade responsável pelo estudo.
 
De acordo com a especialista, estas diferenças podem ainda estar relacionados com um ressalto
adipocitário (período na infância em que se reinicia o aumento do índice de massa corporal), que
acontece mais precocemente nas raparigas.
 
A investigação, que envolveu 3.473 crianças da 'coorte' Geração 21 - projeto de investigação que
acompanha cerca de 8.600 crianças da cidade do Porto, desde o nascimento - mostra que 44% das
raparigas e 45% dos rapazes avaliados aos quatro anos, já praticam um "padrão alimentar excessivo".
 
Esse padrão inclui, segundo a investigadora, alimentos demasiado calóricos e com pouco interesse do
ponto de vista nutricional, como bolos, doces, refrigerantes, néctares, charcutaria, pizas,
hambúrgueres, croquetes, rissóis e batatas fritas.
 
Catarina Durão indica ainda que as crianças que têm esses hábitos alimentares aos quatro anos
tendem a mantê-lo aos sete, aumentando, devido a isso, a proporção da ingestão de alimentos
demasiado calóricos também nesta idade (49% das raparigas e 53% dos rapazes).
 
"Tendo em conta que a idade pré-escolar é um período particularmente relevante para o
estabelecimento de preferências e de hábitos alimentares, esta fase da vida é uma oportunidade de
excelência para intervir, já que a criança e a sua família podem estar mais abertas à mudança",
referiu.
 
Para a investigadora, as intervenções devem incidir sobre "alimentos com elevada densidade
energética e sobre bebidas açucaradas", uma vez que "o consumo destes produtos está associado
entre si".
 
Crianças "que consomem mais 'fast food', também bebem mais bebidas açucaradas, comem mais
bolos, doces, guloseimas e 'snacks' salgados", explicou.
 
Na sua opinião, embora o consumo de alimentos densamente energéticos seja reconhecido como fator
de risco para a obesidade infantil, são relativamente escassos os estudos que avaliem padrões
alimentares identificados estatisticamente em crianças na idade pré-escolar e a sua relação com
subsequente adiposidade.
 
"Observar esta associação tem relevância, pois consolida a evidência científica que permite servir de
base a políticas públicas de promoção de uma alimentação saudável, dando ênfase à importância de
intervir o mais precocemente possível", concluiu.
 
Neste estudo participaram ainda os investigadores Milton Severo, Andreia Oliveira, Pedro Moreira,
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António Guerra, Henrique Barros e Carla Lopes, membros do Grupo de Investigação em Epidemiologia
da Nutrição e da Obesidade da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do ISPUP.
 
Designado "Association between dietary patterns and adiposity from 4 to 7 years of age", o estudo foi
publicado recentemente na revista "Public Health Nutrition".
 
2017-06-07 11:05:43+01:00
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111 Um estudo desen-
volvido no Porto concluiu 
que crianças que comem 
alimentos calóricos e com 
muito açúcar aos quatro 
anos têm tendência a de-
senvolver maior gordura 
corporal aos sete, situação 
que se verifica mais nas ra-
parigas.

Estes resultados podem 
ser explicados pelas “di-
ferenças hormonais e de 
composição corporal, que 
se manifestam antes do iní-
cio da puberdade”, como 
é o caso de “uma maior 
massa gorda relativa nas 
raparigas”, disse à Lusa a 
investigadora Catarina Du-
rão, do Instituto de Saúde 
Pública da Universidade do 
Porto (ISPUP), entidade res-
ponsável pelo estudo.

De acordo com a espe-
cialista, estas diferenças 
podem ainda estar rela-
cionados com um ressalto 
adipocitário (período na 
infância em que se reini-
cia o aumento do índice de 
massa corporal), que acon-
tece mais precocemente 
nas raparigas.

A investigação, que envol-
veu 3.473 crianças da ‘coor-
te’ Geração 21 - projeto de 
investigação que acompa-
nha cerca de 8.600 crianças 
da cidade do Porto, desde 
o nascimento - mostra que 
44% das raparigas e 45% 

dos rapazes avaliados aos 
quatro anos, já praticam 
um “padrão alimentar ex-
cessivo”.

Esse padrão inclui, segun-
do a investigadora, alimen-
tos demasiado calóricos e 
com pouco interesse do 
ponto de vista nutricional, 
como bolos, doces, refrige-
rantes, néctares, charcuta-
ria, pizas, hambúrgueres, 
croquetes, rissóis e batatas 
fritas.

Catarina Durão indica 
ainda que as crianças que 
têm esses hábitos alimen-
tares aos quatro anos ten-
dem a mantê-lo aos sete, 
aumentando, devido a isso, 
a proporção da ingestão de 
alimentos demasiado caló-
ricos também nesta idade 
(49% das raparigas e 53% 
dos rapazes).

"Tendo em conta que a 

idade pré-escolar é um 
período particularmente 
relevante para o estabele-
cimento de preferências e 
de hábitos alimentares, esta 
fase da vida é uma oportu-
nidade de excelência para 
intervir, já que a criança e 
a sua família podem estar 
mais abertas à mudança”, 
referiu.

Para a investigadora, as 
intervenções devem incidir 
sobre “alimentos com ele-
vada densidade energética 
e sobre bebidas açucara-
das”, uma vez que “o con-
sumo destes produtos está 
associado entre si”.

Crianças “que consomem 
mais ‘fast food’, também 
bebem mais bebidas açuca-
radas, comem mais bolos, 
doces, guloseimas e ‘snacks’ 
salgados”, explicou.

Na sua opinião, embora 

Maior consumo calórico 
em criança gera mais gordura

Aos sete anos as crianças desenvolvem maior gordura 

o consumo de alimentos 
densamente energéticos 
seja reconhecido como 
fator de risco para a obe-
sidade infantil, são relativa-
mente escassos os estudos 
que avaliem padrões ali-
mentares identificados es-
tatisticamente em crianças 
na idade pré-escolar e a sua 
relação com subsequente 
adiposidade.

"Observar esta associação 
tem relevância, pois conso-
lida a evidência científica 
que permite servir de base 
a políticas públicas de pro-
moção de uma alimentação 
saudável, dando ênfase à 
importância de intervir o 
mais precocemente possí-
vel”, concluiu.

Neste estudo partici-
param ainda os investi-
gadores Milton Severo, 
Andreia Oliveira, Pedro 
Moreira, António Guerra, 
Henrique Barros e Carla 
Lopes, membros do Grupo 
de Investigação em Epi-
demiologia da Nutrição e 
da Obesidade da Unidade 
de Investigação em Epi-
demiologia (EPIUnit) do 
ISPUP.

Designado “Association 
between dietary patterns 
and adiposity from 4 to 7 
years of age”, o estudo foi 
publicado recentemente 
na revista “Public Health 
Nutrition”.

DR
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Obesidade infantil

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e29297c-06b7-4b62-9f63-

76e36a7e10ef&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

 
As crianças que consomem alimentos calóricos e com muito açúcar aos 4 anos, são propensas a
desenvolver maior gordura corporal aos 7 anos de idade. De acordo com o Instituto de saúde pública
da Universidade do Porto, as meninas são as mais afetadas. O estudo que avaliou o índice corporal de
mais de 3400 crianças do Porto, revelou que quase metade destas crianças praticam um padrão
alimentar excessivo, ou seja comem demasiado doces, bebem refrigerantes, comem pizzas,
hambúrgueres ou batatas fritas.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2017-06-08 09:38
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Consumir muitas calorias aos quatro anos é prejudicial no futuro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-06-2017

Meio: ALERT® Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8805253f

 
Um estudo desenvolvido no Porto concluiu que crianças que comem alimentos calóricos e com muito
açúcar aos quatro anos têm tendência a desenvolver maior gordura corporal aos sete, situação que se
verifica mais nas raparigas, anunciou a agência Lusa.
 
Estes resultados podem ser explicados pelas "diferenças hormonais e de composição corporal, que se
manifestam antes do início da puberdade", como é o caso de "uma maior massa gorda relativa nas
raparigas", disse a investigadora Catarina Durão, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do
Porto (ISPUP), onde foi conduzido o estudo.
 
De acordo com a especialista, estas diferenças podem ainda estar relacionadas com um ressalto
adipocitário (período na infância em que se reinicia o aumento do índice de massa corporal), que
acontece mais precocemente nas raparigas.
 
A investigação, que envolveu 3.473 crianças da 'coorte' Geração 21 - projeto de investigação que
acompanha cerca de 8.600 crianças da cidade do Porto, desde o nascimento - mostra que 44% das
raparigas e 45% dos rapazes avaliados aos quatro anos, já praticam um "padrão alimentar excessivo".
 
Esse padrão inclui, segundo a investigadora, alimentos demasiado calóricos e com pouco interesse do
ponto de vista nutricional, como bolos, doces, refrigerantes, néctares, charcutaria, pizas,
hambúrgueres, croquetes, rissóis e batatas fritas.
 
Catarina Durão indica ainda que as crianças que têm esses hábitos alimentares aos quatro anos
tendem a mantê-lo aos sete, aumentando, devido a isso, a proporção da ingestão de alimentos
demasiado calóricos também nesta idade (49% das raparigas e 53% dos rapazes).
 
"Tendo em conta que a idade pré-escolar é um período particularmente relevante para o
estabelecimento de preferências e de hábitos alimentares, esta fase da vida é uma oportunidade de
excelência para intervir, já que a criança e a sua família podem estar mais abertas à mudança",
referiu.
 
Para a investigadora, as intervenções devem incidir sobre "alimentos com elevada densidade
energética e sobre bebidas açucaradas", uma vez que "o consumo destes produtos está associado
entre si".
 
Crianças "que consomem mais 'fast food', também bebem mais bebidas açucaradas, comem mais
bolos, doces, guloseimas e 'snacks' salgados", explicou.
 
ALERT Life Sciences Computing, S.A.
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Um estudo desenvolvido no
Porto concluiu que crianças
que comem alimentos calóri-
cos e com muito açúcar aos
quatro anos têm tendência a
desenvolver maior gordura
corporal aos sete, situação que
se verifica mais nas raparigas.

Estes resultados podem ser
explicados pelas "diferenças
hormonais e de composição
corporal, que se manifestam
antes do início da puberdade",
como é o caso de "uma maior
massa gorda relativa nas rapa-
rigas", disse à Lusa a investiga-
dora Catarina Durão, do Insti-
tuto de Saúde Pública da Uni-
versidade do Porto (ISPUP), en-
tidade responsável pelo estudo.

De acordo com a especialista,
estas diferenças podem ainda
estar relacionados com um res-
salto adipocitário (período na
infância em que se reinicia o
aumento do índice de massa
corporal), que acontece mais
precocemente nas raparigas.

A investigação, que envolveu
3.473 crianças da 'coorte' Ge-

ração 21 - projecto de investi-
gação que acompanha cerca
de 8.600 crianças da cidade do
Porto, desde o nascimento -
mostra que 44% das raparigas
e 45% dos rapazes avaliados
aos quatro anos, já praticam
um "padrão alimentar exces-
sivo".

Esse padrão inclui, segundo

a investigadora, alimentos de-
masiado calóricos e com pou -
co interesse do ponto de vista
nutricional, como bolos, doces,
refrigerantes, néctares, charcu-
taria, pizas, hambúrgueres, cro-
quetes, rissóis e batatas fritas.

Catarina Durão indica ainda
que as crianças que têm esses
hábitos alimentares aos quatro

anos tendem a mantê-lo aos
sete, aumentando, devido a
isso, a proporção da ingestão
de alimentos demasiado caló-
ricos também nesta idade (49%
das raparigas e 53% dos rapa-
zes).

"Tendo em conta que a idade
pré-escolar é um período par-
ticularmente relevante para o
estabelecimento de preferên-
cias e de hábitos alimentares,
esta fase da vida é uma opor-
tunidade de excelência para in-
tervir, já que a criança e a sua
família podem estar mais aber-
tas à mudança", referiu.

Para a investigadora, as in-
tervenções devem incidir sobre
"alimentos com elevada den-
sidade energética e sobre bebi-
das açucaradas", uma vez que
"o consumo destes produtos
está associado entre si".

Crianças "que consomem
mais 'fast food', também bebem
mais bebidas açucaradas, co-
mem mais bolos, doces, gulo-
seimas e 'snacks' salgados", ex-
plicou.

Na sua opinião, embora o
consumo de alimentos densa-
mente energéticos seja reco-
nhecido como factor de risco
para a obesidade infantil, são
relativamente escassos os es-
tudos que avaliem padrões ali-
mentares identificados estatis-
ticamente em crianças na idade
pré-escolar e a sua relação com
subsequente adiposidade. "Ob-
servar esta associação tem re-
levância, pois consolida a evi-
dência científica que permite
servir de base a políticas públi-
cas de promoção de uma ali-
mentação saudável, dando ên-
fase à importância de intervir
o mais precocemente possível",
concluiu.

Neste estudo, participaram
ainda os investigadores Milton
Severo, Andreia Oliveira, Pedro
Moreira, António Guerra, Hen-
rique Barros e Carla Lopes,
membros do Grupo de Inves-
tigação em Epidemiologia da
Nutrição e da Obesidade da
Unidade de Investigação em
Epidemiologia (EPIUnit) do IS-
PUP. Designado ‘Association
between dietary patterns and
adiposity from 4 to 7 years of
age’, o estudo foi publicado re-
centemente na revista ‘Public
Health Nutrition’. |

Consumo calórico elevado
aos quatro anos gera maior
gordura corporal aos sete
Estudo Investigadores concluem que crianças que comem alimentos calóricos e
com muito açúcar aos quatro anos, desenvolvem maior gordura corporal aos sete

DR

Idade pré-escolar é um período relevante para estabelecer pre-
ferências e hábitos alimentares, aponta a investigadora

Crianças "que conso-
mem mais 'fast food',
também bebem mais
bebidas açucaradas,
comem mais bolos, do-
ces, guloseimas e
'snacks' salgados"
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