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A1 Crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e00d5241

 
Hoje às 12:06, atualizado às 12:07
 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
O melhor do Jornal de Notícias no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Jornal de Notícias.
 
Subscrever
 
Apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam diversificação alimentar antes dos quatro meses
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
em França e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
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proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
28 julho 2017
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A3

Crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: TSF Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3a491574

 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais.
 
PUB
 
PUB
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
 
Subscrever
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
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estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
COMENTÁRIOS
 
28 de JULHO de 2017 - 12:30
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Bebés portugueses são amamentados durante mais tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: TVI 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=be77b228

 
2017-07-28T11:52:00
 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno

Página 5



parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
 
 
A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
Estudo europeu mostra que mais de metade das crianças são amamentadas durante seis meses ou
mais, acima do tempo registado noutros países
 
/ EC
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A7

Crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: SIC Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9044d2e6

 
País
 
Carlos Garcia Rawlins
 
28.07.2017 12h19
 
Um estudo europeu, no qual participaram investigadoras do Porto, mostra que cerca de 60% das
crianças portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na
França, na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
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primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
Lusa
 
28.07.2017 12h19
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A9

Crianças portuguesas amamentadas até mais tarde que noutros países europeus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2a14481d

 
Estudo europeu mostra que crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo
 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
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
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
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e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
2017-07-28T12:13:00Z
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Estudo europeu mostra que crianças portuguesas são amamentadas durante mais
tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=77ec253b

 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
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
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
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primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
2017-07-28T11:33:56Z
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Estudo europeu diz que crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Saúde Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b2fa4216

 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca de 60% das
crianças portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na
França, na Grécia e no Reino Unido
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
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Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
LUSA/SO/SF
 
2017-07-28 11:48:48+01:00
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Crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Atlas da Saúde Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8cb3b1cd

 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
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mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
2017-07-28 12:49:43+01:00
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A17

Estudo europeu mostra que crianças portuguesas são amamentadas durante mais
tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cda84cf4

 
No Reino Unido, por exemplo, só 35% das crianças são amamentadas depois dos seis meses. Em
Portugal, 60% dos bebés são amamentados durante mais de seis meses (inclusive).
 
O período de amamentação em Portugal é superior ao da França, Grécia e Reino Unido Reuters/ILYA
NAYMUSHIN
 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
Banco de Leite Humano tem um quarto das dadoras de que necessita
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projecto europeu HabEat, juntou dados dos projectos Geração
XXI (Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objectivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil. Outra das conclusões do estudo
demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam diversificação alimentar antes dos
quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3% das crianças e na França com
29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projecto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Pode a ingestão precoce de proteína levar à obesidade?
 
Uma mama gigante para lembrar que amamentar em público é natural
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
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para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Uma mulher a amamentar, o véu islâmico e até um palavrão - vêm aí novos emojis
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protector.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros factores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents, também com o envolvimento da
investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista European Journal of
Pediatrics.
 
28 de julho de 2017, 15:17
 
Lusa
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Crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo do que francesas,
gregas ou britânicas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Viver Saudável Online

URL:http://www.viversaudavel.pt/noticia/amamentacao-estudo-portugal-europa-obesidade

 
Crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo do que francesas, gregas ou britânicas
 
28 de julho de 2017
 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado em França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto que em França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à
"Lusa" a investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
A investigação demonstra ainda que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam diversificação
alimentar antes dos quatro meses, enquanto que no Reino Unido isso acontece com 72,3% das
crianças e em França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses eram menores aos cinco anos,
comparativamente àquelas que beberam leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de  se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno , indicou a Andreia Oliveira.
 
A investigadora referiu que alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos não são capazes de
provar esse efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma  associação consistente  entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
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Estudo europeu mostra que crianças portuguesas são amamentadas durante mais
tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: JM Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4866226e

 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
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parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
2017-07-28 11:47:00
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Crianças portuguesas são amamentadas por mais tempo do que as inglesas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=40a3ee43

 
Fri, 28 Jul 2017 14:00:00 +0200
 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto em França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
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parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
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Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
créditos: Pixabay
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
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primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
28 jul 2017 12:16
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Estudo europeu mostra que cerca 60% das crianças portuguesas são amamentadas durante seis
meses ou mais.
 
Estudo europeu mostra que cerca 60% das crianças portuguesas são amamentadas durante seis
meses ou mais.
 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
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Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
19:2219:22
 
Por Lusa
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Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil. Outra das conclusões do estudo
demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam diversificação alimentar antes dos
quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3% das crianças e na França com
29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
2017-07-29T08:35:19+01:00
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Bebés portugueses
são amamentados 
durante mais tempo

Um estudo europeu no qual
participaram investigadoras do
Porto mostra que cerca 60%
das crianças portuguesas são
amamentadas durante seis me-
ses ou mais, período superior
ao registado na França, na Gré-
cia e no Reino Unido.

Os resultados indicam que, no
Reino Unido, apenas 35% das
crianças são amamentadas de-
pois dos seis meses, enquanto
na França esse número fica pe-
los 26% e na Grécia pelos 23%,
disse a investigadora Andreia
Oliveira, da Unidade de Investi-
gação em Epidemiologia (EPIU-
nit) do Instituto de Saúde Pú-

blica da Universidade do Porto
(ISPUP), entidade envolvida na
investigação.

O estudo, desenvolvido no
âmbito do projecto europeu Ha-
bEat, juntou dados dos projectos
Geração XXI (Portugal), ALS-
PAC (Reino Unido), EDEN
(Fran ça) e EuroPrevall (Grécia),
que acompanham o cresci-
mento e desenvolvimento de
crianças, desde o nascimento.

O objectivo era avaliar o efeito
da duração do aleitamento ma-
terno e da introdução precoce
de alimentos, para além do leite
materno, na obesidade infantil.

Outra das conclusões do es-

tudo demonstra que apenas
6,4% das crianças portuguesas
iniciam diversificação alimentar
antes dos quatro meses, en-
quanto no Reino Unido isso
acontece com 72,3% das crian-
ças e na França com 29,1%.

Analisando os estudos indivi-
dualmente, a equipa verificou
que as crianças que fazem par -
te do projecto francês e que fo-
ram amamentadas por perío-
dos inferiores a seis meses, eram
menores aos cinco anos, com-
parativamente àquelas que con-
sumiram leite materno durante
mais tempo.

Adicionalmente, constata-
ram que as crianças francesas
que consumiram novos ali-
mentos, para além do leite, an-
tes dos quatro meses, apresen-
taram maior acumulação de
gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se obser-
vou nos outros países.

No caso do Reino Unido, as
crianças amamentadas por um
período inferior a seis meses
apresentaram estaturas supe-
riores, situação explicada pelo
facto de «se introduzirem muito
cedo fórmulas proteicas para
substituir o leite materno», re-
feriu Andreia Oliveira.|

60% da crianças portuguesas amamentadas durante seis meses

Projecto europeu HabEat Estudo avaliou efeito da 
duração do aleitamento materno na obesidade infantil

D.R.
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28 Julho 2017 às 11:33
 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
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proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
28 julho 2017 às 11:33
 
Lusa
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Um estudo europeu - no qual participou um grupo de investigadores do Porto - mostra que cerca de
60% das crianças portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao
registado noutros países europeus, incluindo França, Grécia e Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, adiantou à
agência Lusa a investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit)
do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade nacional envolvida na
investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento. O objetivo era avaliar o efeito da
duração do aleitamento materno e da introdução precoce de alimentos, para além do leite materno, na
obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses eram menores aos cinco anos,
comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo. Adicionalmente,
constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além do leite, antes
dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de idade, caso que não
se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira. De acordo com a especialista, quando as
crianças começam a consumir quantidades excessivas de proteína mais cedo, isso leva a um
crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode estar associado, mais tarde, à
obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
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uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP, Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista European Journal of
Pediatrics.
 
Jornal Médico
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Bebés portugueses
são amamentados 
durante mais tempo

Um estudo europeu no qual
participaram investigadoras do
Porto mostra que cerca 60%
das crianças portuguesas são
amamentadas durante seis me-
ses ou mais, período superior
ao registado na França, na Gré-
cia e no Reino Unido.

Os resultados indicam que, no
Reino Unido, apenas 35% das
crianças são amamentadas de-
pois dos seis meses, enquanto
na França esse número fica pe-
los 26% e na Grécia pelos 23%,
disse a investigadora Andreia
Oliveira, da Unidade de Investi-
gação em Epidemiologia (EPIU-
nit) do Instituto de Saúde Pú-

blica da Universidade do Porto
(ISPUP), entidade envolvida na
investigação.

O estudo, desenvolvido no
âmbito do projecto europeu Ha-
bEat, juntou dados dos projectos
Geração XXI (Portugal), ALS-
PAC (Reino Unido), EDEN
(Fran ça) e EuroPrevall (Grécia),
que acompanham o cresci-
mento e desenvolvimento de
crianças, desde o nascimento.

O objectivo era avaliar o efeito
da duração do aleitamento ma-
terno e da introdução precoce
de alimentos, para além do leite
materno, na obesidade infantil.

Outra das conclusões do es-

tudo demonstra que apenas
6,4% das crianças portuguesas
iniciam diversificação alimentar
antes dos quatro meses, en-
quanto no Reino Unido isso
acontece com 72,3% das crian-
ças e na França com 29,1%.

Analisando os estudos indivi-
dualmente, a equipa verificou
que as crianças que fazem par -
te do projecto francês e que fo-
ram amamentadas por perío-
dos inferiores a seis meses, eram
menores aos cinco anos, com-
parativamente àquelas que con-
sumiram leite materno durante
mais tempo.

Adicionalmente, constata-
ram que as crianças francesas
que consumiram novos ali-
mentos, para além do leite, an-
tes dos quatro meses, apresen-
taram maior acumulação de
gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se obser-
vou nos outros países.

No caso do Reino Unido, as
crianças amamentadas por um
período inferior a seis meses
apresentaram estaturas supe-
riores, situação explicada pelo
facto de «se introduzirem muito
cedo fórmulas proteicas para
substituir o leite materno», re-
feriu Andreia Oliveira.|

60% da crianças portuguesas amamentadas durante seis meses

Projecto europeu HabEat Estudo avaliou efeito da 
duração do aleitamento materno na obesidade infantil

D.R.
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60% dos bebés portugueses mamam, pelo menos, até aos 6 meses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-07-2017

Meio: Pplware Online - Pplware Kids Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=48ccdc0e

 
Criado por Pedro Simões em 29 de Julho de 2017 | 0 comentários
 
Segundo um estudo europeu, Portugal é dos países em que o período de amamentação é mais longo.
Sendo superior a países como França, Grécia e Reino Unido. O objetivo foi avaliar qual o peso da
amamentação e da introdução precoce de alimentos na dieta da criança, relativamente à obesidade
infantil.
 
Dados reveladores
 
O estudo, que teve a cooperação do projeto europeu HabEat, do qual fazem parte vários outros
projetos: Geração XXI em Portugal, ALSPAC no Reino Unido, EDEN em França e EuroPrevall na Grécia,
acompanha o desenvolvimento de crianças desde o seu nascimento.
 
Os estudos indicam que apenas 6,4 % das crianças começa a ingerir alimentos, que não o leite
materno, antes dos quatro meses. Bastante positivo quando comparado com a França em que a
percentagem é de 29,1% e no Reino Unido é de 72,3%. Sendo que, no Reino Unido apenas 35% das
crianças consomem leite materno depois dos 6 meses de idade, e na França o valor é equivalente a
26%, mas mesmo assim ainda superior aos valores apurados pela Grécia que se ficam pelos 23%.
Dados provenientes da Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, também envolvido na investigação.
 
Diferentes conclusões
 
Em Portugal, o valor é cerca de 60% das crianças. Estas são amamentadas até aos 6 meses, pelo
menos. As crianças francesas que consumiram outros alimentos antes dos quatro meses apresentam
maior acumulação de gordura aos cinco anos, mas o mesmo não se observou em crianças de outros
países. As crianças do Reino Unido, que iniciaram outro tipo de alimentação antes dos 6 meses,
apresentam um maior crescimento. Esse desenvolvimento mais acelerado pode ter a ver com a
introdução de formulas proteicas como substituição do leite materno, o que pode levar, mais tarde, a
obesidade.
 
Para conseguir este estudo, foram avaliados os tipos de alimentação infantil até aos primeiros 4/5
anos de vida, tal como o peso, a altura, o índice de massa corporal e a quantidade de massa gorda
das crianças.
 
Assim, depois de todos os estudos ficou concluído que não se pode afirmar que o fato de ser
introduzido outro tipo de alimento que não o leite materno, na dieta dos bebés, é fator influente no
desenvolvimento de obesidade infantil, bem como na estatura, ou maior quantidade de massa gorda.
Sendo que, possivelmente existem outros fatores que sejam mais relevantes nos elevados números de
obesidade infantil.
 
Por Célia Simões para Pplware Kids
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Portugueses são os que mamam mais na Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=50621891

 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca 60% das crianças
portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, período superior ao registado na França,
na Grécia e no Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos
seis meses, enquanto na França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a
investigadora Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o
crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente, constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos, para além
do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior acumulação de gordura aos cinco anos de
idade, caso que não se observou nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos
primeiros meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal
e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação consistente" entre
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uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo de alimentos com
parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and obesity at preschool children
from four European countries and UK schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento
da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na revista "European Journal of
Pediatrics".
 
19:22
 
por
 
CM
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Bebés portugueses são amamentados durante mais tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Rádio Comercial Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f5eb118

 
Estudo europeu mostra que 60% se alimenta de leite materno até aos seis meses, o dobro do que em
França, na Grécia e no Reino Unido
 
28 de julho de 2017 às 19:55Bebés portugueses são amamentados durante mais tempo
As crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo. Um estudo europeu no qual
participaram investigadoras da Universidade do Porto mostra que 60% mamam durante seis meses ou
mais, um período superior ao registado em França, na Grécia e no Reino Unido.
 
As investigadoras acompanharam o crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento,
para avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e a introdução precoce de alimentos, para
além do leite materno, na obesidade infantil.
 
No Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos seis meses, enquanto na
França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à agência Lusa a investigadora
Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor. Neste estudo agora divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação
consistente" entre uma reduzida duração do aleitamento materno e a introdução precoce de outro tipo
de alimentos com parâmetros como a estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de
massa gorda, mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira. Para as investigadoras, estes resultados
apontam para a existência de outros fatores que podem ser mais relevantes para explicar os elevados
níveis de obesidade infantil. O estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and
obesity at preschool children from four European countries and UK schoolchildren and adolescents",
também com o envolvimento da investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na
revista "European Journal of Pediatrics".
 
Rádio Comercial
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Um estudo do Instituto de
Saúde Pública da
Universida de do Porto
(ISPUP) indica que a 
síndrome metabólica, que
envolve alguns factores de
risco e tem por base a 
obesidade abdominal,
afecta entre 36,5 e 49,6%
dos portugueses

“A s mais recentes
definições da
síndrome meta-

bólica incluem glicemia elevada em
jejum, pressão arterial alta, obesidade
abdominal, níveis séricos de triglicé-
ridos elevados e de HDL [conhecido
por "bom colesterol"] diminuídos”, ex-
plicou à Lusa o investigador Luís Ra-
poso, da Unidade de Investigação em
Epidemiologia (EPIUNit) do ISPUP.

De acordo com o especialista, a
síndrome está presente quando três
ou mais desses componentes são
encontrados num indivíduo, va-
riando a percentagem de população
afectada de acordo com as três di-
ferentes definições da doença utili-
zadas actualmente. Esta condição,
continuou o investigador, confere
aos afectados um risco acrescido de
desenvolver doenças cardiovascu-
lares e diabetes do tipo 2.

A investigação foi desenvolvida no

âmbito do projecto PORMETS, um
estudo decorrido entre Fevereiro de
2007 e Julho de 2009, com o objec-
tivo de determinar a prevalência da
síndrome metabólica e as suas de-
terminantes em Portugal Continental
e nas suas regiões administrativas.

Para obtenção dos dados, foram
avaliados 4.004 participantes (2.309
do sexo feminino e 1.695 do sexo mas-
culino), seleccionados aleatoriamente
nos centros de saúde dos 18 distritos
de Portugal Continental, aos quais foi
aplicado um questionário para reco-
lha de dados clínicos e variáveis so-
ciodemográficas e comportamentais.

Foi ainda realizada uma avaliação
antropométrica (peso, altura, períme-
tro da cintura e da anca) e da pressão
arterial e uma colheita de sangue para
análise do colesterol, dos triglicerídeos,
do HDL, da glicose, da proteína C-
reativa (hs-PCR) e da insulina.

Segundo o investigador, as con-
clusões mostram que os indivíduos
residentes nos distritos de Vila Real
e Leiria apresentam maior preva-
lência de síndrome metabólica, en-
quanto os de Bragança e Beja regis-
tam valores mais baixos, em relação
à média nacional.

Luís Raposo destacou ainda uma
maior prevalência da síndrome nos
participantes que residiam em áreas
não urbanas, havendo necessidade
de investigações mais aprofundadas

para serem determinadas razões
que levam a essa situação. As con-
clusões apontam ainda para uma
maior prevalência da síndrome no
sexo feminino, nos idosos e nos par-
ticipantes classificados como “do-
mésticas”, “reformados” e “desem-
pregados” em relação à sua ocupa-
ção, resultado que, para o especia-
lista, pode ser justificado por factores
socioeconómicos. Em contrapartida,
verificou-se uma menor prevalência
nos participantes que referiram rea-
lizar exercício físico regular.

Para o investigador, as taxas ele-
vadas de obesidade, de hipertensão
arterial e de diabetes do tipo 2 são
os factores que mais contribuem
para a dimensão actual deste “grave
problema de saúde pública”. “O en-
velhecimento e a tendência para o
aumento da frequência de obesi-
dade na nossa população poderão
vir a contribuir para um agrava-
mento futuro do problema. Pensa-
mos que o combate à obesidade e
ao sedentarismo deve ser uma prio-
ridade”, concluiu.  

O estudo “The prevalence of the
metabolic syndrome in Portugal: the
PORMETS study”, no qual partici-
param ainda os investigadores Ana
Cristina Santos, Milton Severo e
Henrique Barros, foi publicado re-
centemente na revista “BMC Public
Health”.|

Estudo indica que a síndrome
metabólica afecta entre 36,5 
e 49,6% dos portugueses
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Crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-08-2017

Meio: ALERT® Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=85ff9c0a

 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra que cerca de 60% das
crianças portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais, um período superior ao registado
na França, Grécia e Reino Unido, noticiou a agência Lusa.
 
No Reino Unido, apenas 35% das crianças são amamentadas depois dos seis meses, enquanto na
França esse número fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou a Andreia Oliveira, investigadora
da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
para Portugal, o qual acompanha o crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do aleitamento materno e da introdução precoce de
alimentos, para além do leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido isso acontece com 72,3%
das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a um crescimento acelerado durante os primeiros meses de vida e pode
estar associado, mais tarde, à obesidade.
 
Segundo a especialista, alguns estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno
parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos falham a provar esse
efeito protetor.
 
"A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além do leite,
nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o desenvolvimento de
obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
ALERT Life Sciences Computing, S.A.

Página 41



A42

Bebés portugueses são amamentadas mais tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-07-2017

Meio: Pais & Filhos Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9e1d3774

 
Segunda, 31 Julho 2017 | Visto - 154
 
Os bebés portugueses são dos que, no conjunto de países da Europa, são alimentados com leite
materno durante mais tempo, de acordo com um estudo publicado no "European Journal of
Pediatrics". Mais concretamente, 60 por cento das crianças nascidas no nosso país são alimentadas
por seis meses ou mais, num claro contraste com, por exemplo, os bebés franceses, gregos ou
britânicos.
 
Em Portugal, o trabalho foi conduzido pela Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto. Os resultados globais mostram que no Reino Unido apenas 35
por cento das crianças são amamentadas depois dos seis meses, na Franca a percentagem é de 26 por
cento e na Grácia 23 por cento.
 
O trabalho investigou também os processos de diversificação alimentar nos vários países e, no caso de
Portugal, os dados obtidos indicam aos quatro meses apenas 6,4 por cento dos bebés começam a
ingerir outros alimentos que não leite, contra 72,3 por cento no Reino Unido e 29,1 por cento em
França.
 
O estudo realizado nos quatro países avaliou as práticas de alimentação infantil nos primeiros meses e
anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice de massa corporal e a quantidade de
massa gorda aos quatro e cinco anos. E meso com algumas investigações anteriores indicarem que
uma maior duração do aleitamento materno parece prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil,
neste caso os investigadores não encontraram uma "associação consistente" nesse sentido. O que lhes
leva a apontar para a existência de outros fatores que podem ser mais relevantes para explicar os
elevados níveis de obesidade infantil.
 
Segunda, 31 Julho 2017 | Visto - 154
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Estudo europeu mostra que crianças portuguesas são amamentadas durante mais
tempo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Açoriano Oriental Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d4bb359b

 
Estudo europeu mostra que crianças portuguesas são amamentadas durante mais tempo
 
Lusa/AO Online
 
Nacional
 
Hoje, 11:47
 
Um estudo europeu no qual participaram investigadoras do Porto mostra
 
que cerca 60% das crianças portuguesas são amamentadas durante seis
 
meses ou mais, período superior ao registado na França, na Grécia e no
 
Reino Unido.
 
Os resultados indicam que, no Reino Unido, apenas 35% das crianças
 
são amamentadas depois dos seis meses, enquanto na França esse número
 
fica pelos 26% e na Grécia pelos 23%, indicou à Lusa a investigadora
 
Andreia Oliveira, da Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit)
 
do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade
 
envolvida na investigação.
 
O estudo, desenvolvido no âmbito do
 
projeto europeu HabEat, juntou dados dos projetos Geração XXI
 
(Portugal), ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia),
 
que acompanham o crescimento e desenvolvimento de crianças, desde o
 
nascimento.
 
O objetivo era avaliar o efeito da duração do
 
aleitamento materno e da introdução precoce de alimentos, para além do
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leite materno, na obesidade infantil.
 
Outra das conclusões do
 
estudo demonstra que apenas 6,4% das crianças portuguesas iniciam
 
diversificação alimentar antes dos quatro meses, enquanto no Reino Unido
 
isso acontece com 72,3% das crianças e na França com 29,1%.
 
Analisando
 
os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que
 
fazem parte do projeto francês e que foram amamentadas por períodos
 
inferiores a seis meses, eram menores aos cinco anos, comparativamente
 
àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
Adicionalmente,
 
constataram que as crianças francesas que consumiram novos alimentos,
 
para além do leite, antes dos quatro meses, apresentaram maior
 
acumulação de gordura aos cinco anos de idade, caso que não se observou
 
nos outros países.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas
 
por um período inferior a seis meses apresentaram estaturas superiores,
 
situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas
 
proteicas para substituir o leite materno", indicou a Andreia Oliveira.
 
De
 
acordo com a especialista, quando as crianças começam a consumir
 
quantidades excessivas de proteína mais cedo, isso leva a um crescimento
 
acelerado durante os primeiros meses de vida e pode estar associado,
 
mais tarde, à obesidade.
 
Para atenção dos dados para o estudo
 
foram avaliadas as práticas de alimentação infantil nos primeiros
 
meses/anos de vida das crianças, bem como o peso, a estatura, o índice
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de massa corporal e a quantidade de massa gorda aos quatro e cinco anos
 
de idade, nos quatro países.
 
Segundo a especialista, alguns
 
estudos mostram que uma maior duração do aleitamento materno parece
 
prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, mas outros trabalhos
 
falham a provar esse efeito protetor.
 
Neste estudo agora
 
divulgado, os investigadores não encontraram uma "associação
 
consistente" entre uma reduzida duração do aleitamento materno e a
 
introdução precoce de outro tipo de alimentos com parâmetros como a
 
estatura, o excesso de peso e a obesidade e a quantidade de massa gorda,
 
mesmo juntando dados de países diferentes.
 
"A duração do
 
aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para
 
além do leite, nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de
 
forma consistente o desenvolvimento de obesidade, anos mais tarde",
 
reforçou Andreia Oliveira.
 
Para as investigadoras, estes
 
resultados apontam para a existência de outros fatores que podem ser
 
mais relevantes para explicar os elevados níveis de obesidade infantil.
 
O
 
estudo, "The effect of early feeding practices on growth indices and
 
obesity at preschool children from four European countries and UK
 
schoolchildren and adolescents", também com o envolvimento da
 
investigadora do ISPUP Carla Lopes, foi publicado recentemente na
 
revista "European Journal of Pediatrics".
 
Hoje, 11:47
 
Lusa/AO Online

Página 45



A46

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 16,60 x 21,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70677713 01-08-2017

Um estudo europeu no qual
participaram investigadoras do
Porto mostra que cerca 60%
das crianças portuguesas são
amamentadas durante seis me-
ses ou mais, período superior
ao registado na França, na Gré-
cia e no Reino Unido.

Os resultados indicam que,
no Reino Unido, apenas 35%
das crianças são amamentadas
depois dos seis meses, en-
quanto na França esse número
fica pelos 26% e na Grécia pelos
23%, indicou à Lusa a investi-
gadora Andreia Oliveira, da
Unidade de Investigação em
Epidemiologia (EPIUnit) do
Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP),
entidade envolvida na investi-
gação. O estudo, desenvolvido
no âmbito do projecto europeu
HabEat, juntou dados dos pro-
jectos Geração XXI (Portugal),
ALSPAC (Reino Unido), EDEN
(França) e EuroPrevall (Grécia),
que acompanham o cresci-
mento e desenvolvimento de
crianças, desde o nascimento.

O objectivo era avaliar o
efeito da duração do aleita-
mento materno e da introdu-
ção precoce de alimentos, para
além do leite materno, na obe-
sidade infantil.

Outra das conclusões do es-

tudo demonstra que apenas
6,4% das crianças portuguesas
iniciam diversificação alimen-
tar antes dos quatro meses, en-
quanto no Reino Unido isso
acontece com 72,3% das crian-
ças e na França com 29,1%.

Analisando os estudos indi-
vidualmente, a equipa verificou
que as crianças que fazem par -
te do projecto francês e que fo-
ram amamentadas por perío-
dos inferiores a seis meses,
eram menores aos cinco anos,
comparativamente àquelas
que consumiram leite materno
durante mais tempo.

Adicionalmente, constata-
ram que as crianças francesas
que consumiram novos ali-
mentos, para além do leite, an-

tes dos quatro meses, apresen-
taram maior acumulação de
gordura aos cinco anos, caso
que não se observou nos ou-
tros países.

No caso do Reino Unido, as
crianças amamentadas por um
período inferior a seis meses
apresentaram estaturas supe-
riores, situação explicada pelo
facto de "se introduzirem muito
cedo fórmulas proteicas para
substituir o leite materno", in-
dicou a Andreia Oliveira. Se-
gundo a especialista, quando
as crianças começam a consu-
mir quantidades excessivas de
proteína mais cedo, isso leva a
um crescimento acelerado du-
rante os primeiros meses de
vida e pode estar associado,

mais tarde, à obesidade.
Para atenção dos dados para

o estudo foram avaliadas as
práticas de alimentação infantil
nos primeiros meses/anos de
vida das crianças, bem como o
peso, a estatura, o índice de
massa corporal e a quantidade
de massa gorda aos quatro e
cinco anos, nos quatro países.

Segundo a especialista, al-
guns estudos mostram que
uma maior duração do aleita-
mento materno parece preve-
nir o desenvolvimento de obe-
sidade infantil, mas outros tra-
balhos falham a provar esse
efeito protector.

No estudo, os investigadores
não encontraram uma "asso-
ciação consistente" entre uma
reduzida duração do aleita-
mento materno e a introdução
precoce de outro tipo de ali-
mentos com parâmetros como
a estatura, o excesso de peso e
a obesidade e a quantidade de
massa gorda, mesmo juntando
dados de países diferentes. "A
duração do aleitamento ma-
terno e a idade de introdução
de outros alimentos, para além
do leite, nos primeiros meses
de vida, não parecem influen-
ciar de forma consistente o de-
senvolvimento de obesidade,
anos mais tarde", reforçou. |

Estudo conclui que 60% das crianças portuguesas são amamentadas durante
seis meses ou mais em relação a outros países europeus

Estudo mostra crianças
portuguesas amamentadas
durante mais tempo

DR

Objectivo do estudo era avaliar o efeito da duração do aleita-
mento materno e a introdução precoce de alimentos
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f0f3d13f2943&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

 
Cerca de 60 por cento das crianças portuguesas são amamentadas durante 6 meses ou mais. É o
resultado de um estudo europeu que contou com a participação do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, que diz ainda que não existe relação direta entre o leite materno e a
obesidade.
Declarações de Andreia Oliveira, do Instituto de Saúde Pública da UP

 
Repetições: Porto Canal - Último Jornal , 2017-08-01 00:24
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Bebés portugueses são amamentados durante mais tempo que a maioria das crianças
europeias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-08-2017

Meio: Vital Health Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=15ee499f

 
Um estudo europeu mostra que cerca de 60% das crianças portuguesas são amamentadas durante
seis meses ou mais, período superior ao registado em países como França, a Grécia ou no Reino
Unido.
 
Adicionalmente, a percentagem de bebés portugueses que iniciam diversificação alimentar antes dos
quatro meses é de apenas 6,4%, enquanto no Reino Unido isso acontece com mais de 70% das
crianças e na França com 29,1%.
 
O estudo recentemente publicado no European Journal of Pediatrics foi desenvolvido no âmbito do
projeto europeu HabEat, a partir de dados dos projetos Geração XXI (Portugal), ALSPAC (Reino
Unido), EDEN (França) e EuroPrevall (Grécia), que acompanham o crescimento e desenvolvimento de
crianças, desde o nascimento.
 
Introdução precoce de alimentos e obesidade infantil
 
Analisando os estudos individualmente, a equipa verificou que as crianças que fazem parte do projeto
francês, e que foram amamentadas por períodos inferiores a seis meses, eram menores aos cinco
anos, comparativamente àquelas que consumiram leite materno durante mais tempo.
 
No caso do Reino Unido, as crianças amamentadas por um período inferior a seis meses apresentaram
estaturas superiores, situação explicada pelo facto de "se introduzirem muito cedo fórmulas proteicas
para substituir o leite materno", indicou a investigadora Andreia Oliveira, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), que participou no estudo europeu.
 
Apesar de existirem estudos que evidenciam que uma maior duração do aleitamento materno parece
prevenir o desenvolvimento de obesidade infantil, esta correlação não se verificou no estudo agora
divulgado. "A duração do aleitamento materno e a idade de introdução de outros alimentos, para além
do leite, nos primeiros meses de vida, não parecem influenciar de forma consistente o
desenvolvimento de obesidade, anos mais tarde", reforçou Andreia Oliveira. Os resultados apontam
para a existência de outros fatores que podem ser mais relevantes.
 
Semana Mundial do Aleitamento Materno 2017
 
A Semana Mundial do Aleitamento Materno assinala-se entre os dias 1 e 7 de agosto, este ano com o
lema "Aliança Mundial Para a Ação em Aleitamento Materno". A iniciativa promovida pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e pela UNICEF tem como principal objetivo sensibilizar para a importância do
aleitamento materno exclusivo até aos seis meses de vida e para a sua manutenção, com alimentos
complementares, pelo menos, até ao segundo ano de vida, de acordo com a OMS.
 
Saiba mais sobre a iniciativa, aqui.
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60% das crianças portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-08-2017

Meio: Porto Canal Online

URL:http://portocanal.sapo.pt/noticia/129683

 
02-08-2017 11:55
 
Cerca de 60% das crianças portuguesas são amamentadas durante seis meses ou mais. É o resultado
de um estudo europeu, que contou com a participação do Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto, que diz ainda que não existe relação direta entre o leite materno e a obesidade.
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Estudos mostram que maior duração da amamentação pode prevenir obesidade infantil. 

Amamentação em Portugal 
com maior duração 
Um estudo europeu no qual participa-
ram investigadoras do Porto mostra que 
cerca 6o% das crianças portuguesas são 
amamentadas durante seis meses ou 
mais, período superior ao registado na 
França, na Grécia e no Reino Unido. 

Os resultados indicam que, no Reino 
Unido, apenas 35% das crianças tio ama-
mentadas depois dos seis meses, enquan-
to na França esse número fica pelos 26% 
e na Grécia pelos 23%, indicou ã Lusa a 
investigadora Andreia Oliveira, da Uni-
dade de Investigação em Epidemiologia 
(EPIUnit) do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto (ISPUP), entidade 
envolvida na investigação. 

Banco de Leite Humano tem um quar-
to das dadoras de que necessita 

O estudo, desenvolvido no âmbito do 
projecto europeu HabEat, juntou dados 
dos projectos Geração XXI (Portugal), 
ALSPAC (Reino Unido), EDEN (França) e 
EuroPrevall (Grécia), que acompanham o 
crescimento e desenvolvimento de crian-
ças, desde o nascimento. 

O objectivo era avaliar o efeito da du-
ração do aleitamento materno e da intro-
dução precoce de alimentos, para além do 
leite materno, na obesidade infantil. Ou-
tra das conclusões do estudo demonstra 
que apenas 6,4% das crianças portugue-
sas iniciam diversificação alimentar an-
tes dos quatro meses, enquanto no Reino 
Unido isso acontece com 72,3% das crian-
ças e na França com 29,96. 

Analisando as estudos individualmen-
te, a equipa verificou que as crianças que 
fazem parte do projecto francês e que fo-
ram amamentadas por periodos inferio-
res a seis meses, eram menores aos cinco 
anos, comparativamente àquelas que  

consumiram leite materno durante mais 
tempo. 

Uma mama gigante para lembrar que 
amamentar em público é natural 

Adicionalmente, constataram que as 
crianças francesas que consumiram no-
vos alimentos, para além do leite, antes 
dos quatro meses, apresentaram maior 
acumulação de gordura aos cinco anos de 
idade, caso que não se observou nos ou-
tros países. 

No caso do Reino Unido, as crianças 
amamentadas por um período inferior a 
seis meses apresentaram estaturas supe-
riores, situação explicada pelo facto de  

'se introduzirem muito cedo fórmulas 
proteicas para substituir o leite materno, 
indicou a Andreia Oliveira. 

De acordo coma especialista, quando 
as crianças começam a consumir quan-
tidades excessivas de proteína mais cedo, 
isso leva a um crescimento acelerado du-
rante os primeiros meses de vida e pode 
estar associado, mais tarde, à obesidade 

Para atenção dos dados para o estudo 
foram avaliadas as práticas de alimen-
tação infantil nos primeiros meses/anos 
de vida das crianças, bem como o peso, 
a estatura, o índice de massa corporal e a 
quantidade de massa gorda aos quatro e  

cinco anos de idade, nos quatro países. 
Uma mulher a amamentar, o véu islã-

mico e até um palavrão - vêm ai novos 
emojis 

Segundo a especialista, alguns estu-
dos mostram que uma maior duração do 
aleitamento matemo parece prevenir o 
desenvolvimento de obesidade infantil, 
mas outros trabalhos falham a provar 
esse efeito protector. 

Neste estudo agora divulgado, os in-
vestigadores não encontraram uma "as-
sociação consistente" entre uma reduzi-
da duração do aleitamento materno e a 
introdução precoce de outro tipo de ali-
mentos com parâmetros como a estatura, 
o excesso de peso e a obesidade e a quan-
tidade de massa gorda, mesmo juntando 
dados de países diferentes. 

'A duração do aleitamento materno e 
a idade de introdução de outros alimen-
tos, para além do leite, nos primeiros me-
ses de vida, não parecem influenciar de 
forma consistente o desenvolvimento de 
obesidade, anos mais tarde", reforçou An-
dreia Oliveira. 

Obesidade infantil e diabetes revelam 
"falta de aposta na prevenção" 

Para as investigadoras, estes resultados 
apontam para a existência de outros fac-
tores que podem ser mais relevantes para 
explicar os elevados níveis de obesidade 
infantiL 

O estudo, The effecr of early feeding 
practices on growth indicas and obesity 
at preschool children from four Euro-
pean countries and UK schoolchildren 
and adolescents, também como envolvi-
mento da investigadora do ISPUP Carla 
Lopes, foi publicado recentemente na re-
vista European Journal of Pediatrics. 

Fonte LUSA 

Página 50


