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Resumo  

 

Os relatos sobre os benefícios da amamentação vêm desde Hipócrates (462 

a.C.), que descrevia maior mortalidade entre aqueles que não eram amamentados 

ao peito. 

O aleitamento materno é a forma mais adequada de fornecer os nutrientes 

necessários aos lactentes para um crescimento e desenvolvimento saudáveis. A 

Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até 

aos 6 meses de idade. 

Vários estudos sugerem que o leite materno pode ter um papel preventivo no 

desenvolvimento de uma vasta panóplia de patologias. A presente monografia 

centra-se numa delas – a Obesidade – por ser, actualmente, um grave problema de 

saúde pública, tendo como objectivo investigar a eventual relação existente entre o 

aleitamento materno e a obesidade. 

Após revisão da literatura, vários estudos apontam para a existência de uma 

relação inversa entre o aleitamento materno e a obesidade, sugerindo que o 

aleitamento materno tem um papel na redução da prevalência da obesidade em 

fases posteriores da vida. Contudo são necessários mais estudos uma vez que 

existem evidências contraditórias e inconclusivas.  

 

Palavras-chave: Aleitamento Materno; Obesidade; Prevenir 
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Abstract 

 

Reports on the benefits of breastfeeding come from Hippocrates (462 b.C.), 

which described higher mortality among those who were not breastfed.  

Breastfeeding is the most appropriate way to provide the nutrients needed for 

infants to grow and develop healthly. The World Health Organization recommends 

exclusive breastfeeding up to 6 months of age. 

Several studies suggest that breast milk may have a preventive role on the 

development of a wide range of diseases. This monograph focuses on one - obesity 

– which is at present a serious public health problem, aiming to investigate the 

possible link between breastfeeding and obesity. 

After reviewing the literature, several studies point to the existence of an 

inverse relationship between breastfeeding and obesity, suggesting that 

breastfeeding has a role on reducing the prevalence of obesity in later life. However 

more studies are needed because there are contradictory and inconclusive 

evidences. 

 

Key-words: Breastfeeding; Obesity; Prevent 
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Introdução 

 

Desde a antiguidade, existem textos sobre protecção e cuidados em relação à 

alimentação, higiene, aprendizado e actividade física da infância. 1 

Os relatos sobre os benefícios da amamentação vêm desde Hipócrates (462 

a.C.), que descrevia maior mortalidade entre aqueles que não eram amamentados 

ao peito.2 Hipócrates escrevendo sobre o objectivo da amamentação, declara que: 

“somente o leite da própria mãe é benéfico, (sendo) o de outras perigoso”.3 

Publicações europeias do final do período medieval e início da era moderna também 

exaltam a importância do aleitamento materno para a infância.4  

O aleitamento materno é a forma mais adequada de fornecer os nutrientes 

necessários aos lactentes para um crescimento e desenvolvimento saudáveis. O 

colostro, leite amarelado e viscoso produzido no final da gravidez, é recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o alimento ideal para o recém-

nascido, e a alimentação deve ser iniciada dentro da primeira hora após o 

nascimento. O aleitamento materno exclusivo é recomendado até aos 6 meses de  

idade. A partir dessa idade, a OMS preconiza a introdução de alimentos 

complementares e a manutenção do aleitamento materno até, pelo menos, aos 24 

meses.5            

Kramer e Kakuma realizaram um estudo sobre a duração óptima do 

aleitamento materno exclusivo. O estudo sugere que o aleitamento materno 

exclusivo até aos 6 meses, comparativamente com um período de 3 a 4 meses, 
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reduz infecções gastrointestinais, não prejudica o crescimento e favorece a perda de 

peso da mãe após o parto.6 

O leite materno é o primeiro alimento do lactente, fornecendo a totalidade da 

energia e nutrientes que este necessita nos primeiros meses de vida.7 

O leite materno promove o desenvolvimento sensorial e cognitivo e protege o 

lactente contra doenças infecciosas e crónicas. O aleitamento materno exclusivo 

contribui para a redução da mortalidade infantil devido a doenças comuns na 

infância, nomeadamente diarreia ou pneumonia, e permite uma recuperação 

acelerada.7 Previne, também, várias patologias, entre as quais a obesidade, tema 

central deste trabalho. 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença em 

que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de afectar 

a saúde.7 

A prevalência da obesidade, a nível mundial, é tão elevada que a OMS 

considerou esta doença como a epidemia global do século XXI.8 

A OMS reconhece que, neste século, a obesidade tem uma prevalência igual 

ou superior à da desnutrição e das doenças infecciosas. Por tal facto, se não se 

tomarem medidas drásticas para prevenir e tratar esta doença, mais de 50% da 

população mundial será obesa em 2025.8 

Trata-se de uma doença crónica, com enorme prevalência nos países 

desenvolvidos, atingindo homens e mulheres de todas as raças e de todas as 

idades.8 

Depois do tabagismo, a obesidade é considerada, hoje, a 2.ª causa de morte 

passível de prevenção.8 
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Nos países desenvolvidos verifica-se uma relação inversa entre o nível 

socioeconómico e a prevalência de obesidade, representando os seus custos 

económicos 2% a 7% dos custos totais da saúde. Estima-se que, em Portugal, os 

custos directos da obesidade absorvam 3,5% destas despesas.9 

A pré-obesidade e a obesidade constituem, portanto, importantes problemas 

de saúde pública em Portugal, exigindo uma estratégia concertada, que inclua a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis e de uma vida mais activa.10 

A elevada prevalência da obesidade em Portugal e a sua taxa de crescimento 

anual, a morbilidade e mortalidade muito altas que, directa ou indirectamente, 

acompanham, a diminuição da qualidade de vida e os elevados custos que 

determina, bem como a dificuldade do seu tratamento, constituem a preocupação 

para o Ministério da Saúde que fundamenta a necessidade do Programa Nacional 

de Combate à Obesidade. 

Perante este gravíssimo problema de saúde pública é importante e urgente, 

sobretudo, a implementação de medidas de prevenção. É nesta perspectiva que o 

presente trabalho se enquadra.   

Poderá estabelecer-se alguma relação entre o aleitamento materno e a 

obesidade? O aleitamento materno será um factor protector contra a obesidade? O 

presente trabalho tem como objectivo investigar a eventual relação existente entre o 

aleitamento materno e a obesidade. 
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1. ALEITAMENTO MATERNO: DIMENSÃO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

O leite humano está presente desde o aparecimento da raça humana.11 O 

processo de amamentar é uma prática biologicamente determinada, porém 

socialmente condicionada.12 

Mesmo antes de Hipócrates já se sabia que a boa alimentação evitava doenças. 

Hipócrates foi um dos primeiros a reconhecer e a escrever sobre os benefícios da 

amamentação como dieta higiénica, pois já se observava maior mortalidade entre 

bebés que não eram amamentados.12 

No séc. XVIII, a prática de amamentar já não era vista pelas pessoas da elite 

europeia com admiração, tendo a mortalidade infantil nesta altura aumentado 

muito.13 

 Na própria história da medicina, encontram-se no clássico tratado de Nils Rosen 

Von Rosentein – “As doenças das crianças e seus remédios” , publicado em 1764, 

os seguintes ensinamentos: “Uma criança para se desenvolver bem deve ingerir 

uma quantidade suficiente de um bom alimento. O melhor para tanto, sem nenhuma 

dúvida, é o leite materno. Assim, achamos que as crianças amamentadas por suas 

mães desenvolvem-se bem”. 14 

Estima-se que a mortalidade infantil se situou entre 15% e 25% durante a 

história da humanidade, atingindo os 90% quando as crianças eram órfãs e não 

tinham uma mãe substituta para a amamentação”.15 

Até ao final do séc. XIX, a amamentação ao peito era uma opção que 

determinava a vida e a morte.16 Neste período vários costumes alimentares 
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evoluíram, por tentativas e erros, adequando-se ao ambiente específico e, 

frequentemente, originando melhor opção nutricional. Os avanços da ciência 

conduziram a percepções novas sobre as necessidades nutricionais das 

populações nas regiões que se industrializavam e urbanizavam, rapidamente, na 

Europa e nos Estados Unidos da América. Um dos desafios nutricionais era a 

alimentação adequada das crianças dentro do novo estilo de vida, dos valores 

culturais e dos papéis sociais das mães e mulheres responsáveis pelos cuidados 

às crianças. Assim, em 1838, descobriu-se que o leite de vaca apresentava maior 

quantidade de proteínas que o leite humano dando início à valorização da 

quantidade em detrimento da qualidade. 

Em 1859 foi pasteurizado, pela primeira vez, o leite de vaca e, em 1886, o leite 

foi esterilizado, dando início ao ambulatório “Gota de Leite” em Paris.17 Por volta de 

1900 foi criada a lata metálica. 

Em 1911 foi obtido o leite em pó, iniciando a era do aleitamento artificial.  
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2. ALEITAMENTO MATERNO EM PORTUGAL 

 

Os estudos efectuados no nosso país sugerem que a evolução do aleitamento 

materno se processou de maneira semelhante à de outros países europeus. 

A industrialização, a urbanização, o trabalho externo da mulher, a redução da 

importância social da maternidade e a descoberta das fórmulas de leite em pó foram 

os principais responsáveis pela diminuição da prevalência do aleitamento materno 

no século XX, com repercussões desastrosas para a saúde das crianças e, também, 

para as mulheres.12 Foram as mulheres com maior escolaridade que mais 

precocemente deixaram de amamentar os seus filhos, sendo rapidamente imitadas 

pelas mulheres com menor escolaridade.18 

Este fenómeno alastrou aos países em desenvolvimento, com consequências 

gravíssimas em termos de aumento da mortalidade infantil. A partir dos anos 70, 

verificou-se um retorno gradual à prática do aleitamento materno, sobretudo nas 

mulheres mais informadas.18 

Alguns estudos portugueses apontam para uma alta incidência do aleitamento 

materno, significando que mais de 90% das mães portuguesas iniciam o aleitamento 

materno; no entanto, esses mesmos estudos mostram que quase metade das mães 

desiste de dar de mamar durante o primeiro mês de vida do bebé, sugerindo que a 

maior parte das mães não conseguem cumprir o seu projecto de dar de mamar, 

desistindo muito precocemente da amamentação.18  

Por todas estas razões, é essencial que em Portugal se continuem a implementar 

medidas que promovam um maior sucesso do aleitamento materno.18  
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Um estudo realizado, em 2005, pela Clínica Universitária de Pediatria, na 

maternidade do Hospital de Santa Maria, sobre a prevalência e os factores 

condicionantes do aleitamento materno, que abrangeu 475 puérperas, revela que à 

saída da maternidade, 91% destas amamentavam o seu filho (77,7% em 

exclusividade), tendo esta percentagem diminuído para 54,7% aos três meses e 

para 34,1% aos seis meses. As causas referidas para o abandono foram a hipo ou 

agalactia, a má pega e o regresso ao trabalho. De notar que em 68,6% a iniciativa 

de prescrever a fórmula coube ao médico assistente. A decisão da mulher em 

manter o aleitamento aos três e aos seis meses foi influenciada pela experiência 

positiva de amamentar, o nível educacional mais elevado, o não-tabagismo, a 

prática de exercício físico e a informação sobre as vantagens da amamentação para 

a saúde materna. A fonte de informação sobre o aleitamento materno coube, por 

ordem decrescente, aos meios de comunicação, amigos e família e aos profissionais 

de saúde (9%), sendo que 13% não tinham tido qualquer informação.19 

O estudo concluiu que a taxa de aleitamento materno à saída da maternidade 

foi elevada, mas verificou-se uma acentuada taxa de abandono aos três e aos seis 

meses. Os estilos de vida saudáveis, o nível educacional elevado e a experiência de 

amamentar positiva tiveram uma influência favorável na amamentação. 

O estudo defende que a compreensão das atitudes perante a gravidez e o 

aleitamento materno pode levar a novas estratégias de intervenção para a sua 

promoção e manutenção. 
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3. COMPOSIÇÃO DO LEITE MATERNO 

 

O leite materno contém todos os nutrientes que a criança necessita nos 

primeiros 6 meses de vida, incluindo lipídeos, hidratos de carbono, proteínas, 

minerais e água.20-23 

 

3.1 COLOSTRO 

Nos primeiros dias após o parto, a glândula mamária segrega uma substância 

amarelada e espessa denominada por colostro. O colostro contém o quíntuplo da 

quantidade de proteína comparativamente com o leite materno maduro (2ª/3ª 

semana após parto), com mais sódio e potássio, mas com menos hidratos de 

carbono e gordura. A dose diária habitual de colostro é 10 a 40 ml que vai sendo 

gradualmente substituída por leite maduro.24 O colostro é, tal como o leite 

maduro, importante para a nutrição, crescimento e desenvolvimento dos recém-

nascidos e contribui para a sua resposta imunológica. É particularmente rico em 

imunoglobolinas, peptídeos antimicrobianos (ex: lactoferrina e lactoperoxidase) e 

outras moléculas bioactivas, incluindo factores de crescimento.25 No leite maduro 

estes constituintes diminuem, mas aumenta o volume de leite ingerido e a 

criança recebe quantidades significativas destes factores. Estima-se que a 

criança amamentada receba cerca de 0,5 a 1g de IgA secretora por dia. O leite é, 

ainda, rico em células imunoinflamatórias como os macrófagos, granulócitos 

(especialmente neutrófilos) e linfócitos com claros sinais de actividade 

biológica.26 
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 A composição do leite materno varia bastante de lactante para lactante, de dia 

para dia e de mamada para mamada. A mamada da manhã é mais rica em gordura. 

A porção inicial de leite tem um aspecto aguado tendo pouca gordura, enquanto a 

porção final é a que apresenta um teor em gordura mais elevado.24  

O leite humano fornece factores específicos e não específicos que terão 

consequências, a longo prazo, no metabolismo precoce e no desenvolvimento de 

doenças. O leite humano fortalece o sistema imunológico imaturo do recém-nascido 

e reforça os mecanismos de defesa contra agentes infecciosos e outros agentes 

estranhos.27  

A estimulação activa por parte do sistema imunológico do bebé, como 

resposta ao aleitamento materno, pode ser explicada pela presença de factores 

bioactivos no leite humano, tais como hormonas, factores de crescimento e 

nutrientes específicos. Além disso, estes factores promovem a maturação da 

mucosa gastrointestinal, uma diminuição na incidência de infecção, alterações na 

microflora intestinal e possuem funções anti-inflamatórias e imunomoduladoras.27  

3.2 LEITE DE TRANSIÇÃO 

A partir do segundo ou terceiro dia após o parto, é segregado o leite 

denominado “de transição”, cuja produção pode prolongar-se por uma ou duas 

semanas. Este leite é assim designado por ter uma composição intermédia, que 

varia de dia para dia, até alcançar a composição do leite maduro.28 O seu aspecto é 

aguado o que, por vezes, constitui factor de preocupação para muitas mulheres 

menos informadas, levando-as a pensar que o seu leite não é suficientemente bom 

para a criança e, por isso, manifestam vontade de desistir de amamentar. No leite de 

transição, que se vai modificando de forma gradual, de acordo com a evolução do 
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recém-nascido, adaptando-se às necessidades nutricionais e digestivas deste, a 

concentração de imunoglobulinas e o teor de vitaminas lipossolúveis tornam-se 

progressivamente menores, enquanto aumenta o conteúdo de vitaminas 

hidrossolúveis, lipídeos e lactose, com consequente acréscimo do aporte calórico.29 

3.3 LEITE MADURO 

3.3.1 Proteínas 

O conteúdo proteico do leite materno é apropriado às necessidades 

nutricionais dos lactentes.30 

A proteína contribui com, aproximadamente, 8% do valor energético total do 

leite e fornece aminoácidos essenciais (leucina, isoleucina, valina, treonina, 

metionina, fenilalanina, triptofano, lisina e histidina) necessários para a síntese 

proteica. Inclui ainda outros aminoácidos como a cisteína, tirosina e, possivelmente, 

arginina. Assim, a quantidade e a qualidade proteica são ambas importantes. O 

conteúdo proteico do leite humano maduro varia aproximadamente entre 8-10g/L.31 

 

Enzimas 

O leite humano contém uma diversidade de proteínas que proporcionam 

várias actividades biológicas, desde efeitos antimicrobianos até funções 

imunoestimulatórias. Proteínas como a lactoferrina, IgA secretora, lactoperoxidase, 

peptídeos formados a partir de proteínas do leite humano durante a digestão, entre 

outras, podem inibir o crescimento de bactérias patogénicas e vírus e, portanto, 

proteger contra a infecção. Outras proteínas como a lactoferrina e a lipase podem 

facilitar a absorção de nutrientes no intestino neonatal.32 
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Hormonas 

Existem vários factores de crescimento no leite humano, particularmente o 

EGF( epidermal growth factor). Estes factores, juntamente com outros presentes no 

leite materno, explicam porque é que os recém-nascidos amamentados atingem 

mais rapidamente a maturidade de alguns sistemas, nomeadamente, do 

gastrointestinal.28 

3.3.2 Hidratos de Carbono 

A lactose é o principal hidrato de carbono presente no leite humano e fornece 

42% da sua energia.33 

O leite humano, comparado com o de outras espécies, relativamente ao 

conteúdo em oligossacarídeos complexos, é, sem dúvida, único. Durante muito 

tempo foi atribuído a estes oligossacarídeos, apenas o papel de promover a flora 

intestinal específica no recém-nascido amamentado. Actualmente, há fortes 

evidências de que estes oligossacarídeos e os glicoconjugados são potentes 

inibidores da adesão bacteriana, funcionando como receptores solúveis análogos 

aos hidratos de carbono da superfície da célula epitelial. Assim, esses hidratos de 

carbono ligam-se aos receptores bacterianos impedindo o passo inicial do processo 

invasivo.28  

3.3.3 Lipídeos 

Os lipídeos representam cerca de 50% do conteúdo energético do leite.33 

O leite humano contém ácidos gordos essenciais (o linoleico e α-linolénico) e 

ácidos gordos de cadeia longa, como o ácido araquidónico (AA), o 

eicosapentaenóico (EPA) e o docosahexaenóico (DHA), indispensáveis para o 

desenvolvimento e maturação do sistema neurológico da criança.  
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Estes ácidos gordos poli-insaturados de cadeia longa (AGPCL) foram implicados 

na promoção do crescimento e na maturação cerebral. O DHA potencia a síntese de 

segundos mensageiros celulares, importantes na fototransdução nos bastonetes da 

retina, sendo esta, rica neste ácido. Consequentemente, crianças de termo ou pré-

termo que receberam pelo leite materno estes AGPCL, tinham melhor acuidade 

visual e auditiva e, ainda, QI’s mais elevados.28 

 

3.3.4 Vitaminas e Minerais 

O leite materno, geralmente, contém vitaminas adequadas às necessidades 

nutricionais do lactente, a não ser que a própria mãe apresente carência a nível 

vitamínico.29 A maior discrepância entre a ingestão e as recomendações nutricionais 

cabe à vitamina D, embora esta possa ser sintetizada, através da exposição à luz 

solar. A vitamina K deve ser fornecida no período pré-natal. O teor de tiamina, 

piridoxina e niacina presente no leite materno está altamente correlacionado com a 

ingestão materna.30 

O ferro e o zinco encontram-se presentes, relativamente, em baixa 

concentração, mas as suas biodisponibilidades são elevadas. Desde que o estado 

de ferro materno seja adequado, os lactentes de termo nascem com uma reserva de 

ferro que permite suprir as suas necessidades; apenas os lactentes com baixo peso 

à nascença podem necessitar de suplementos antes dos 6 meses.31-32  

Concluindo, se saudáveis, os lactentes amamentados por mães bem nutridas 

apresentam baixo risco de deficiências vitamínicas e a necessidade de suplementos 

vitamínicos é rara. As excepções são a necessidade de vitamina K, no período 
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imediatamente anterior ao parto, e a vitamina D em bebés de pele escura ou 

inadequada exposição solar.30  

 

4. LEITE HUMANO VS LEITE DE VACA   

 

A composição do leite materno difere da do leite de vaca, não sendo este, por 

isso, recomendado para lactentes até pelo menos um ano de idade. Ambos 

fornecem cerca de 70kcal/100g mas divergem relativamente à composição 

nutricional. A proteína fornece de 6 a 7% da energia no leite materno, sendo 60% 

proteínas do soro (principalmente lactalbuminas) e 40% caseína; em contraste a 

proteína fornece 20% da energia do leite de vaca, sendo 20% proteínas do soro e 

80% caseína. A caseína forma um coágulo duro, difícil de digerir no estômago do 

lactente, enquanto a lactoalbumina no leite materno forma coágulos macios, flocosos 

e fáceis de digerir. Os aminoácidos taurina e cisteína estão presentes em 

concentrações maiores no leite materno comparativamente com o leite de vaca. 

Estes aminoácidos podem ser essenciais para lactentes prematuros. A lactose 

fornece 42% da energia do leite materno e apenas 30% da energia no leite de 

vaca.37 

Os lipídeos fornecem 50% da energia nos leites maternos e de vaca. O ácido 

oleico monoinsaturado é o ácido gordo predominante em ambos os leites. O ácido 

linoleico, um ácido gordo essencial, fornece 4% da energia no leite materno e 

apenas 1% no leite de vaca. O conteúdo em colesterol do leite materno é 7 a 47 

mg/dl comparando com 10 a 35mg/dl no leite de vaca. Uma lipase adicional na 
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fracção sem gordura do leite materno é estimulada pelos sais biliares e contribui 

significativamente para a hidrólise dos triglicerídeos do leite.37 

 

5. LEITE HUMANO VS FÓRMULAS INFANTIS 

 

Os problemas relacionados com a amamentação no contexto da alimentação 

infantil remontam à antiguidade. Talvez o aleitamento artificial seja tão antigo quanto 

a história da civilização humana. Tal facto se evidencia pelos registos de recipientes 

encontrados em vários locais, ao lado de corpos de lactentes, em escavações 

arqueológicas (séc V e VII), sugerindo que os gregos recebiam alimentos de outras 

fontes além do leite materno, por meio de vasilhas de barro encontradas em tumbas 

de recém-nascidos daquela época.38-40 Esses achados permitem afirmar que a 

substituição do aleitamento materno por outras formas de alimentação constitui uma 

prática muito antiga.38-40    

Os primeiros substitutos do leite materno usavam como modelo o conhecimento 

disponível, bastante limitado, sobre o valor nutricional do leite humano, assim como 

a fisiologia e as necessidades nutricionais da criança. O critério básico para avaliar a 

adequação nutricional era o crescimento. Desta forma, a valorização da alimentação 

mais precoce e da quantidade maior de alimentos tornaram-se sinónimos de melhor 

nutrição.15 

A indústria continua, ainda hoje, a tentar melhorar as fórmulas infantis, com a 

adição de compostos como os ácidos gordos, oligossacarídeos, nucleotídeos e 

lactoferrina. No entanto, o leite humano tem efeitos tão marcantes sobre a resposta 
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imune do lactente que um óptimo desenvolvimento depende grandemente da sua 

ingestão. 

As fórmulas infantis não contêm os anticorpos encontrados no leite materno e 

estão associadas a alguns riscos, tais como as doenças transmitidas através da 

água, onde se dissolve a fórmula em pó, já que muitas famílias não têm acesso a 

água potável. Há ainda o perigo de desnutrição que  resulta do excesso de diluição 

da fórmula para esta durar mais tempo e, assim, economizar.41  

Existe uma imensa panóplia de fórmulas. Comparando-as relativamente ao 

seu teor proteico, estudos sugerem que maior ingestão acelera o ganho de peso.42 

Embora o ganho de peso acelerado seja considerado um efeito positivo, o 

aumento de outros parâmetros examinadas pode representar um efeito negativo ou 

ambivalente. Estes incluem elevados níveis sanguíneos de ureia e o aumento da 

acidose metabólica.42 

 A informação disponível foi limitada quanto ao impacto da ingestão de 

fórmulas com elevado teor proteico no desenvolvimento neuronal e suas 

consequências, a longo prazo.42 

Conforme determinado neste estudo, e segundo a literatura existente sobre 

este tema, não é adequado fazer recomendações específicas em relação ao aporte 

elevado de proteínas da fórmula.42  

As fórmulas de alimentação infantil ficam aquém da amamentação porque o 

leite humano proporciona factores específicos e não específicos que têm 

consequências a longo prazo na saúde da criança.43  

Para além do supracitado, e relativamente à perspectiva económica, o 

aleitamento materno é menos dispendioso quando comparado com a fórmula 

alimentar.44  
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Todas as mães devem ser incentivadas e apoiadas a continuar a 

amamentação durante, pelo menos, seis meses, a fim de promover a boa saúde dos 

seus bebés.27  

 

6. VANTAGENS DO ALEITAMENTO MATERNO 

 

O recém-nascido tem apenas três necessidades essenciais: o calor humano dos 

braços da sua mãe, a certeza da presença materna e o leite do seu peito. A 

amamentação satisfaz as três.45  

Segundo a OMS, o período mais vulnerável do lactente são os primeiros meses 

de vida, mas é também o mais importante para o seu desenvolvimento e o 

estabelecimento futuro de uma boa saúde. Devido às propriedades nutritivas, anti-

infecciosas e imunológicas do leite materno, são inegáveis as inúmeras vantagens 

deste para o lactente.46  

O leite materno é o alimento ideal para recém-nascidos e lactentes, fornecendo 

todos os nutrientes necessários a um desenvolvimento saudável. É seguro e contém 

anticorpos que ajudam a proteger as crianças de doenças comuns da infância, como 

a diarreia e a pneumonia, as duas principais causas de mortalidade infantil em todo 

o mundo. Está facilmente disponível e acessível, o que contribui para garantir que os 

lactentes obtenham um fornecimento de alimento adequado.47  

O leite materno é o alimento adequado para quase todos os recém-nascidos, 

salvo raras excepções. As vantagens do aleitamento materno são múltiplas e já 

bastante reconhecidas, quer a curto, quer a longo prazo, existindo um consenso 

mundial de que a sua prática exclusiva é a melhor maneira de alimentar as crianças 
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até aos 6 meses de vida. O aleitamento materno tem vantagens para a mãe e para o 

bebé.18 

 

6.1 Infecções entéricas, respiratórias e urinárias 

Vários estudos têm relatado que a amamentação, devido à sua actividade 

antimicrobiana contra vários vírus, bactérias e protozoários, pode reduzir a 

incidência de infecção em crianças. A protecção das infecções pode ser assegurada 

quer, passivamente, por factores com actividade anti-infecciosa, hormonal, 

enzimática, trófica, e bio-activa presentes no leite materno, quer através de um efeito 

modulador sobre o sistema imunológico neonatal exercido pelas células, as 

citocinas, e outros agentes imunológicos constituintes do leite humano.48 

Tem sido demonstrado que a amamentação melhora o desenvolvimento do 

sistema imunológico do recém-nascido, bem como fornece protecção contra 

infecções entéricas, respiratórias e urinárias.49-50 

O leite humano é um fluido corporal que, para além de ser uma excelente fonte 

nutricional para o crescimento infantil, também contém uma variedade de 

componentes imunes, como anticorpos, factores de crescimento, citocinas, 

compostos antimicrobianos, e células imunes específicas. Estes ajudam a apoiar o 

sistema imunológico imaturo do recém-nascido, e a protegê-lo contra os riscos 

infecciosos durante o período pós-natal, enquanto o seu próprio sistema imunológico 

atinge a maturidade.49 

 6.2 Alergias e Asma 

Alguns estudos mostram que a amamentação previne doenças alérgicas, mas 

também existem estudos contraditórios.51 
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Estudos efectuados em animais, parecem evidenciar que a protecção é reforçada 

com uma ingestão de gordura mais vantajosa, nomeadamente menor proporção de 

ácidos gordos n-6/n-3.51 

O aleitamento materno exclusivo parece reduzir o risco de desenvolvimento de 

doenças alérgicas.52-53 Amamentar pode proteger, também, contra o 

desenvolvimento da doença celíaca.54 

Um aleitamento materno exclusivo de menor duração conduz ao aumento da 

asma infantil e de atopia.55 O leite materno tem um efeito protector sobre as alergias, 

nomeadamente as específicas para as proteínas do leite de vaca; contribui ainda 

para que os bebés tenham uma melhor adaptação a outros alimentos.18 

 

6.3 Diabetes Mellitus 

A alimentação inicial pode modificar o risco de ambos os tipos de Diabetes 

Mellitus: diabetes tipo 1 (DM1) e diabetes tipo 2 (DM2), mais tardiamente na vida. 

O aleitamento materno de longa duração, o aleitamento materno exclusivo, em 

particular, e com a suplementação de vitamina D na infância parece conferir uma 

protecção parcial contra a auto-imunidade das células beta e contra DM1. Em 

contrapartida, a exposição precoce às proteínas do leite de vaca e aos cereais assim 

como o peso elevado na infância têm sido indicados como factores de risco para 

DM1. A amamentação durante um longo período de tempo também tem sugerido 

proteger contra DM2 nas populações aborígenes. A má nutrição fetal resulta em 

baixo peso ao nascer, o que foi identificado como um factor contributivo para a 

resistência à insulina e posterior DM2. Dados recentes indicam que o actual excesso 

de peso e obesidade constituem determinantes mais fortes de resistência à insulina 
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comparativamente com o peso ao nascer, entre crianças em idade pré-escolar. Uma 

dieta desequilibrada e o rápido crescimento no início da infância parecem favorecer 

o aparecimento dos principais componentes da síndrome metabólica, incluindo a 

resistência à insulina e DM2.56 

6.4 Desenvolvimento cognitivo 

Existe uma associação positiva entre amamentação e desenvolvimento 

cognitivo.57-58 

A amamentação está associada a um melhor desenvolvimento cognitivo, mais 

precoce e que se mantém durante toda a infância e adolescência. Os benefícios do 

leite materno podem estar relacionados com o seu alto teor de ácido 

docosahexaenóico, que desempenha um papel importante no desenvolvimento 

cerebral. O aumento da duração do aleitamento materno está correlacionado com 

um aumento do desenvolvimento cognitivo.54  

6.5 Vantagens para a mãe 

Estudos recentes demonstraram benefícios da amamentação na saúde da 

lactante, a longo prazo. Está documentado um decréscimo na incidência de cancro 

da mama e um elevado número de estudos indicam protecção a nível do cancro do 

ovário, da artrite reumatóide e da DM250.  

Entre os ganhos de saúde para as mães que amamentam incluem-se a 

amenorreia, a involução precoce do útero e o fortalecimento do vínculo entre a mãe 

e o bebé. Sobretudo, permite à mãe sentir o prazer único de amamentar.44 
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6.6 Outras Vantagens 

Durante a última década tem aumentado o interesse nos possíveis benefícios, a 

longo prazo, do aleitamento materno na saúde e no desenvolvimento da criança. Os 

estudos mais relevantes publicados, desde a segunda metade de 2001 até 2006, 

sugerem que o aleitamento materno protege da obesidade, DM1, doença celíaca, 

doenças inflamatórias intestinais e cancro na infância. Acresce ainda o facto do 

aleitamento materno parecer ter efeitos benéficos sobre o risco cardiovascular na 

vida adulta.57  

Para além de todas estas vantagens, o leite materno constitui o método mais 

barato e seguro de alimentar os bebés e, na maioria das situações, protege as mães 

de uma nova gravidez. No entanto, é fundamental que se cumpram todas as 

seguinte condições: aleitamento materno praticado em regime livre, sem intervalos 

nocturnos, sem suplementos de outro leite, nem complementado com qualquer outro 

tipo de alimento. Esta protecção pode prolongar-se até aos 6 meses do bebé e 

enquanto a menstruação não voltar.18 

Relativamente à informação das mães sobre as vantagens do aleitamento 

materno, há estudos que sugerem que estas valorizaram mais os benefícios 

biológicos (imunológicos, nutricionais, entre outros) do que os psico-afectivos 

(relação mãe/bebé). Nos estudos do Hospital de Santa Maria em 1995 e 2000 foram 

salientadas as mesmas vantagens da amamentação, embora em 1995 as razões 

psico-afectivas tivessem maior destaque.19 

Constatou-se ainda que as mães estão melhor informadas acerca dos benefícios 

para a saúde do bebé do que para si próprias. Por outro lado, o pequeno número de 

mães que conhece as vantagens da amamentação para si próprias amamenta mais 

tempo em exclusividade, reconhecendo a importância deste tipo de informação. O 
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nível de informação sobre as vantagens do aleitamento materno para o bebé não 

influenciou, significativamente, a duração do aleitamento materno exclusivo.19 

 

7. OBESIDADE: “A EPIDEMIA DO SÉC.XXI” 

 

A epidemia da obesidade teve início por volta de 1980  

e, na maioria dos países, tem vindo a aumentar inexoravelmente  

desde então. Apenas em 1997 a Organização Mundial de Saúde aceitou que a 

obesidade era um problema major de saúde pública, mas mesmo assim não foi 

aceite nenhum método de monitorização deste problema em crianças.59 

A obesidade é, actualmente, considerada uma epidemia dos países 

desenvolvidos e industrializados. Não é uma doença singular, mas sim, uma 

síndrome com etiologia multifactorial que contempla interacções metabólicas, 

genéticas, ambientais, sociais e culturais. A rápida “escalada” da prevalência da 

obesidade não pode ser atribuída à genética uma vez que o património genético não 

se alterou substancialmente entre 1980 e 1994; por isso, as principais preocupações 

dos estudos devem estar dirigidas para as mudanças na dieta e na actividade que 

ocorreram simultaneamente com as modificações na prevalência da obesidade.60 

Esta doença resulta de um desequilíbrio entre o aporte e o dispêndio de energia 

e as causas principais para tal ocorrer estão relacionadas com factores ambientais, 

particularmente os estilos de vida sedentários.61  
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Em 2005/2006 realizou-se o Quarto Inquérito Nacional de Saúde, por iniciativa do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, através de uma parceria com o 

Instituto Nacional de Estatística.62  

Segundo os dados obtidos, em Portugal Continental, 18,6% da população com 

18 ou mais anos tinha excesso de peso, o que é mais evidente nos homens (20,8%) 

do que nas mulheres (16,6%). Por outro lado, 16,5% da população tinha obesidade: 

16,9% nas mulheres e 16,0% nos homens.62 

Nos períodos estudados, as proporções mais elevadas de excesso de peso e 

obesidade situam-se a partir dos 45 anos de idade.62 

Em 2005/2006, na Região Autónoma dos Açores, 18,4% da população registava 

excesso de peso e 20,0% obesidade, enquanto, na Região Autónoma da Madeira, 

19,2% tinha excesso de peso e 14,0% obesidade.62 

O excesso de peso e a obesidade são definidos como uma acumulação, anormal 

ou excessiva, de gordura, que apresenta risco para a saúde. Uma medida 

“grosseira” da obesidade é o índice de massa corporal (IMC), que representa o 

quociente do peso do indivíduo (em kilogramas) pelo quadrado da sua altura (em 

metros). Um indivíduo com o IMC igual ou superior a 25 e inferior a 30 considera-se 

que tem excesso de peso. Um indivíduo que apresenta um IMC igual ou superior a 

30 é, geralmente, considerado obeso.63 

O excesso de peso e a obesidade são os principais factores de risco para várias 

doenças crónicas, incluindo diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e cancro. 

Outrora considerado um problema apenas em países de rendimento elevado, o 

excesso de peso e a obesidade estão actualmente a aumentar drasticamente nos 

países de baixo e médio rendimentos, particularmente nas zonas urbanas.63  
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No final do século XX, a obesidade tinha-se tornado num dos grandes 

problemas de saúde pública. No início do século XXI calcula-se que será um dos 

maiores problemas deste século. A obesidade, actualmente vista como uma doença 

endémica, é um grande problema porque está associada a maior risco de 

morbilidade e mortalidade precoces. A sua importância é enfatizada pela tendência 

crescente da prevalência da obesidade nas crianças, adolescentes e adultos, na 

maioria dos países desenvolvidos em termos socioeconómicos64. 

Segundo o estudo “Pré-obesidade e obesidade em Portugal em idade adulta 

a nível nacional” mais de metade da população portuguesa entre os 18 e os 64 anos 

de idade tem pré-obesidade ou obesidade. A prevalência total de pré-

obesidade/obesidade é maior nos homens do que nas mulheres65-66. 

Os resultados do estudo de Cristina Padez et al., relativamente à prevalência de 

excesso de peso e obesidade em crianças portuguesas entre os 7 e os 9 anos de 

idade, seguiram a tendência geral na Europa, mostrando que os países do Sul da 

Europa, como Espanha, Itália e Grécia apresentam maior prevalência de obesidade 

quando comparados com países do Norte da Europa67-68. Estes resultados são 

concordantes com outros encontrados numa publicação recente sobre a obesidade 

adolescente em 13 países europeus, Israel e os Estados Unidos, onde as mais altas 

prevalências de excesso de peso foram encontradas nos Estados Unidos, Irlanda, 

Grécia e Portugal69.  

Os resultados do estudo fornecem mais evidências de que ocorreu um marcado 

aumento no IMC entre as crianças portuguesas entre 1970 e 2002, especialmente 

entre 1992 e 2002, quando as alterações de peso foram superiores às de altura67. 

Esta é provavelmente uma consequência das alterações nutricionais que a 

população portuguesa experienciou, especialmente após a década de 1960. Houve 
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um aumento do consumo de leite, carne e ovos, mas também de gorduras e 

açúcar70.  

 

8. RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE ALEITAMENTO MATERNO E OBESIDADE  

 

As primeiras evidências da existência de um efeito protector significativo do 

aleitamento materno na obesidade infantil foram publicadas em 1981 por Kramer71. 

Numa meta-análise, abrangendo 9 estudos envolvendo mais de 69 000 crianças, 

defende que o aleitamento materno está associado a um pequeno mas consistente 

efeito protector contra o risco de obesidade infantil72. 

 Existe uma relação inversa entre o aleitamento materno e a obesidade, 

sugerindo que este tem um papel na redução da prevalência da obesidade em fases 

posteriores da vida. Este estudo de revisão, tenta explicar tal facto apontando 

possíveis mecanismos incluindo mecanismos comportamentais e hormonais e 

diferenças no aporte de macronutrientes. Uma maior concentração plasmática de 

insulina nos recém-nascidos alimentados com fórmulas comparando com os 

alimentados com leite materno pode estimular uma deposição de gordura e conduzir 

a um desenvolvimento precoce dos adipócitos. Os factores bioactivos presentes no 

leite humano podem modular os factores de crescimento, os quais podem inibir a 

diferenciação dos adipócitos in vitro. Além disso, o aporte proteico é menor nos 

lactentes alimentados com leite materno do que nos alimentados com fórmulas 

infantis. Um estudo longitudinal mostrou uma associação significativa entre o aporte 

proteico precoce e o IMC, sugerindo que uma elevada ingestão precoce de 

proteínas pode aumentar o risco de obesidade43,73. Existem no entanto 
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controvérsias, outro estudo defende que há apenas fracas evidências 

epidemiológicas que ligam a elevada ingestão proteica durante a infância com o 

desenvolvimento da obesidade74. 

Em estudos com animais, a disponibilidade de proteínas durante o 

desenvolvimento fetal ou desenvolvimento pós-natal precoce mostrou ter um efeito a 

longo prazo nos mecanismos de programação metabólica do metabolismo da 

glicose e da composição corporal na vida adulta75. 

Todos estes estudos, sozinhos ou combinados, fornecem explicações plausíveis 

para o efeito protector do aleitamento materno contra a obesidade72. 

 

Tem sido alegado que o aleitamento materno previne a obesidade mais tarde na 

infância. Um estudo na Alemanha, com mais de 13 000 crianças, demonstrou que 

aquelas que foram amamentadas tinham significativamente menos probabilidade de 

ser obesas aos 5/6 anos de idade76.  

Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA), 

sobre o risco de excesso de peso em adolescentes que foram amamentados, 
defende que os adolescentes que foram maioritariamente ou exclusivamente 

alimentados com leite materno tinham um risco 22% inferior de possuírem excesso 

de peso, comparativamente com os adolescentes que foram maioritariamente ou 

exclusivamente alimentados com fórmula infantil, nos primeiros 6 meses de vida77.  

Associações inversas estão também presentes entre a duração do aleitamento 

materno e o risco de excesso de peso. Nos adolescentes amamentados durante 

pelo menos 7 meses verificou-se um decréscimo do risco em 20%, 

aproximadamente, de desenvolver excesso de peso do que nos adolescentes que 

foram amamentados apenas durante 3 meses ou menos. Um modelo usando a 
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duração do aleitamento materno como variável contínua estimou que havia uma 

redução de cerca de 8% no risco dos adolescentes virem a ter excesso de peso por 

cada incremento de 3 meses na duração do aleitamento materno. 

As mães que alimentaram os seus filhos apenas com leite materno nos primeiros 

6 meses tinham a média de IMC mais baixa enquanto as mães que alimentaram os 

seus filhos apenas com fórmula infantil nos primeiros 6 meses tinham a média de 

IMC mais elevada. De igual forma, mães que amamentaram os seus filhos por um 

maior período de tempo têm uma menor média de IMC do que as mães que 

amamentaram por um período mais curto. Deste modo, o IMC das mães foi também 

um factor preditivo do excesso de peso na descendência.  

O tempo de introdução de alimentos sólidos, leite de vaca ou fórmulas infantis 

não se relacionou com o risco de excesso de peso nem funcionou como factor 

confundidor para as associações observadas. 

 Segundo o estudo, pelo menos dois mecanismos podem explicar como o leite 

materno protege contra o excesso de peso77. Um dos mecanismos pode envolver 

consequências metabólicas resultantes da ingestão de leite materno, e o outro é 

relativo ao comportamento. 

 As crianças naturalmente regulam o aporte energético, mas o comportamento 

dos pais pode “destruir” os sinais de apetite. Já em 1986, Passmore e Eastwood 

alertaram para o facto dos bebés alimentados com biberão tenderem ser mais 

pesados do que os que são amamentados e, frequentemente, se tornaram obesos. 

Uma possível razão para tal é o facto dos bebés amamentados terminarem, eles 

próprios, a mamada parando a sucção, o que ocorre quando perdem o apetite e 

indica que já foi ingerido leite suficiente. Por outro lado, a mãe enche o biberão com 

a quantidade de leite que ela acha que o seu bebé necessita. Ela pode, então, 



  Aleitamento Materno como Factor Preventivo da Obesidade                                                            27 

                                                                                                           

 Ana Correia 

manter a tetina do biberão na boca do bebé e persuadi-lo a continuar a alimentar-se 

até o recipiente se encontrar vazio. Antigamente, competições entre bebés eram 

comuns e os juízes muitas vezes atribuíam o primeiro prémio ao maior bebé. Como 

a tradição não se apaga facilmente, há algumas mães que ainda não consideram 

que “um grande bebé não é um melhor bebé” e muito menos um bebé mais 

saudável78. 

O excesso de peso durante a infância pode, por si só, ter efeitos prejudiciais. 

Estudos em animais e alguns em humanos indicam que os descendentes 

sobrealimentados têm um aumento do número de adipócitos e do seu teor em 

gordura. Estes estudos sugerem que a infância pode representar um período crítico 

para efeitos na alimentação, a longo prazo, e que o aleitamento materno poderá 

programar as crianças para se defenderem contra o desequilíbrio energético da vida 

futura77. 

 

Outra das explicações possíveis para o efeito protector do leite materno contra a 

obesidade é o facto de este conter leptina. A leptina é uma hormona anorexigénica 

que desempenha um importante papel no centro regulador do balanço energético, 

diminuindo a ingestão alimentar e incrementando o gasto de energia79-80. A leptina é 

produzida, essencialmente, pelo tecido adiposo81 mas também por outros tecidos, 

nomeadamente, pela placenta81-82, estômago83, epitélio mamário81, estando ainda 

presente no leite materno84. A concentração de leptina no leite humano varia, 

significativamente, de pessoa para pessoa. O estudo85 indica que durante todo o 

período de lactação, a concentração de leptina do leite materno correlacionou-se 

positivamente com a concentração de leptina no plasma materno e com o IMC da 

mãe. Foi encontrada uma correlação inversa entre a concentração de leptina 
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presente no leite materno e o IMC dos lactentes entre os 12 a 24 meses de idade. 

Deste modo, conclui-se que a leptina parece fornecer, aos lactentes, uma protecção 

moderada contra um excessivo ganho de peso. Estes resultados apontam para que 

a leptina presente no leite materno seja um importante factor que pode explicar, pelo 

menos parcialmente, o maior risco de obesidade nos lactentes alimentados com 

fórmulas, relativamente aos que foram amamentados85. 

Contudo, existem estudos inconclusivos86-90 e mesmo contraditórios91.  

O aleitamento materno é referido como uma potencial estratégia de prevenção 

de obesidade, mas a evidência de que os bebés amamentados têm um menor risco 

de vir a sofrer desta patologia mais tarde, é equívoca. 

Um artigo de revisão abrange catorze estudos publicados entre 2003 e 2006, que 

consideram a relação entre amamentação e risco de excesso de peso e obesidade 

infantil92. Três estudos mostraram um efeito protector em crianças (ou seja, o 

aumento da duração da amamentação foi associado a um menor risco de crianças 

com excesso de peso / obesidade), quatro estudos relataram um efeito protector 

parcial (ou seja, apenas evidente num subgrupo), 6 estudos não relataram nenhum 

efeito protector, e 1 dos estudos relatou um efeito protector nas crianças, mas não 

em adultos. Em suma, três estudos mostraram um efeito protector em crianças o 

que indica que embora haja alguns indícios de que a amamentação pode ajudar a 

prevenir a obesidade infantil, não deve ser encarada como a única medida 

preventiva a nível da nutrição. 

Nos Estados Unidos da América, as taxas de aleitamento materno têm 

aumentado enquanto as taxas de obesidade infantil têm aumentado 

dramaticamente. Esta constatação reforça a convicção de que muitos factores estão 

envolvidos na manutenção de um peso corporal saudável. 
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Conclusões Finais 

 

Após a pesquisa efectuada verifica-se que o aleitamento materno funciona, de 

facto, como um factor preventivo da obesidade, embora as evidências sejam, ainda, 

um pouco inconsistentes. Reconheço, no entanto, que existe uma multiplicidade de 

factores que podem contribuir para o excesso de peso/obesidade, o que pode, 

eventualmente, distorcer a relação que parece existir entre o aleitamento materno e 

a prevenção da obesidade. São, pois, necessários mais estudos para averiguar esta 

relação. 

Apesar das dúvidas suscitadas relativamente ao efeito protector do 

aleitamento materno contra o risco de obesidade, as suas vantagens imunológicas 

bem como as nutricionais são inegáveis e estão bem documentadas. O leite materno 

é, inquestionavelmente, o alimento de eleição para o lactente37. É um alimento vivo, 

completo e natural, perfeitamente adaptado à insuficiência digestiva e à imaturidade 

do recém-nascido93. 

Inúmeros estudos têm demonstrado que os benefícios para a saúde do 

lactente aumentam com a duração e exclusividade do aleitamento materno. 

 A prática do aleitamento materno constitui também um pré-requisito que 

facilita a adaptação à alimentação complementar, ou seja, a transição de uma 

alimentação exclusivamente láctea, para uma alimentação com alimentos sólidos ou 

semi-sólidos93. 
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Tem, também, sido sugerido que a implementação de programas que promovam 

o aleitamento materno têm potencial para salvar centenas de milhares de vidas em 

todo o mundo49.  

Por tudo isto, a responsabilidade de todos os profissionais de saúde em 

promover a amamentação é clara e evidente. Em particular, os que acompanham 

grávidas/recentes mães devem familiarizar-se com os diversos aspectos 

relacionados com a prática da amamentação, de modo a poderem contribuir para o 

esclarecimento das mães, elucidando-as sobre todos os benefícios do aleitamento 

materno e orientando-as na resolução de eventuais problemas que ocorram durante 

o período de amamentação. 

O eterno desafio dos profissionais de saúde não é, apenas, investir na promoção 

da prática do aleitamento materno mas facilitar a sua implementação e assegurar a 

sua manutenção. 

. 
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