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Resumo 

 

 A riqueza nutricional do leite materno é um fato que percorre a literatura, 

sendo um reconhecido pilar na promoção e proteção da saúde infantil.  

 A aptidão física na infância/adolescência apresenta-se como um forte 

indicador de saúde, estando associada, entre outros, a um melhor perfil 

cardiovascular futuro.  

 Um aleitamento materno de maior duração poderá estar relacionado com 

um maior nível de aptidão física na criança e adolescente. Porque os hábitos 

alimentares na infância são potencialmente modificáveis, uma maior investigação 

e compreensão do possível efeito de programação exercido pelo aleitamento 

materno sobre a aptidão física reveste-se de extrema importância na perspetiva 

da Saúde Pública. 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno; aptidão física; saúde infantil; hábitos 

alimentares. 
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Abstract 

  

 The nutritional wealth of human milk is a fact that covers the literature, 

being a well-known pillar of child health promotion and protection. 

 Physical fitness in infancy/adolescence is a health marker related, among 

others, to a healthier cardiovascular profile later in life. 

 Longer exclusive breastfeeding may be associated with higher physical 

fitness in children and adolescents. Because early infant-feeding patterns are 

potentially modifiable, a better understanding and research of the possible 

programming effect of breastfeeding on physical fitness is extremely important 

from a public health perspective. 

 

Key-words: breastfeeding; physical fitness; child heath; infant-feeding patterns. 
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Introdução 

 

 O leite materno é um alimento natural e completo, de fulcral importância na 

alimentação da criança. (1) A sua ingestão acarreta vantagens a nível do estado 

de saúde geral e crescimento/desenvolvimento, do ponto de vista nutricional, 

imunitário, psicológico, relacional, económico e ambiental. (1) 

  

 A aptidão física é um indicador de saúde ao longo da vida e um dos mais 

fortes preditores de mortalidade, encontrando-se, no período da infância e 

adolescência, associada a outros indicadores de saúde como a adiposidade, 

saúde óssea e fatores de risco cardiovascular, entre outros. (2) 

 Verifica-se atualmente a existência de evidência científica respeitante à 

influência de aspetos nutricionais com lugar em idades precoces sobre o estado 

de saúde a longo prazo. (2) Neste contexto, a aptidão física tem vindo a ser 

associada a fatores perinatais como o aleitamento materno. No entanto, o tema 

carece ainda de maior investigação, sendo neste contexto que o presente 

trabalho se insere. 

 

 Poderá de fato estabelecer-se uma relação entre o aleitamento materno e a 

aptidão física? Será esta incrementada pela duração do aleitamento materno? 

 

 

 

 



2 
 

Caraterísticas nutricionais do leite materno 

 

Do colostro ao leite maduro 

 O colostro apresenta, quando comparado com o leite maduro, menor teor 

lipídico, sendo no entanto um maior fornecedor de proteínas, vitaminas 

lipossolúveis, minerais e lactose. Esta é responsável pela promoção da 

colonização intestinal da bactéria Lactobacillus Bifidus que, acidificando o meio 

intestinal, o torna impróprio para o crescimento de determinados organismos 

patogénicos, favorecendo igualmente a limpeza do tubo digestivo, ajudando a 

prevenir a icterícia. (3-6) Revela concentrações significativas de imunoglobulinas, 

particularmente IgA secretora, peptídeos antimicrobianos, linfócitos, macrófagos e 

granulócitos, dos quais se destacam os neutrófilos. (7,8) 

 Sucede ao colostro o leite de transição, com um acréscimo energético, 

acompanhado do aumento de lípidos, lactose e vitaminas hidrossolúveis, e da 

redução do teor de imunoglobulinas e vitaminas lipossolúveis. (8)  

 Também designado por definitivo, o leite maduro surge por volta do 15ªdia 

de lactação e vê a sua composição alterada em função de fatores como o estágio 

da lactação, os hábitos alimentares ou a adiposidade materna. (9-11) 

 

Composição nutricional do leite maduro 

Lípidos 

 A superioridade biológica do leite materno relaciona-se largamente com a 

sua composição lipídica, que representa 50% do valor energético total. (9,12) 

Contém ácidos gordos essenciais (linoleico e linolénico) e ácidos gordos de 
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cadeia longa, dos quais são exemplos o ácido eicosapentaenóico (EPA), o ácido 

araquidónico (AA) e o ácido docosahexaenóico (DHA). (12-14)  

 O conteúdo lipídico pode ser modulado de forma positiva pela adiposidade 

materna, pela duração do período de lactação e pelo estágio da lactação; pelo 

contrário, vê-se diminuído em situações de desnutrição materna, infeções 

maternas (mastites) e desordens metabólicas, como a Diabetes. (11, 15, 16) 

 

Hidratos de carbono 

 O seu principal hidrato de carbono é a lactose, que contribui com 42% do 

seu valor energético. (12) O leite materno revela também uma apreciável 

concentração em oligossacarídeos, equacionando-se a possibilidade de estes 

componentes constituírem a fracção de fibra solúvel do leite materno. (12, 17) 

Poderá também ser atribuído aos oligossacarídeos um papel antimicrobiano e 

promotor da flora intestinal específica do recém-nascido. (12, 18) 

 

Proteínas 

 A fração proteica do leite representa 8% do valor energético total. (19) 

Constitui uma fonte completa de aminoácidos essenciais para a criança e 

apresenta uma predominância de proteínas do soro (60% de proteínas do soro e 

40% de caseína), sendo a α-lactoalbumina a mais abundante. (12, 20)  

 

O papel das proteínas do leite materno na absorção de nutrientes: o leite materno 

fornece enzimas que actuam na digestão, como a amílase e a lípase, e na 

absorção de nutrientes, como a lactoferrina na absorção de ferro ou a 

transcobalamina na absorção da vitamina B12. A presença destas enzimas 
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compensa a imaturidade da função pancreática do recém-nascido. (6, 21, 22) A β-

caseína do leite materno poderá aumentar a biodisponibilidade do cálcio, uma vez 

que ajuda a manter o ião solúvel; a α-lactoalbumina tem a capacidade de se ligar 

ao cálcio e ao zinco, podendo afetar positivamente a absorção mineral. (6) 

 

O papel das proteínas do leite materno na atividade antimicrobiana: são de 

realçar as imunoglobulinas, nomeadamente a IgA secretora, que poderá fornecer 

anticorpos contra vírus e bactérias patogénicas como a Escherichia coli ou a 

Salmonella. (6) Apresentam também funções antimicrobianas a lactoferrina, a 

lactoperoxidase e a lizosima. (6, 24) Encontram-se ainda no leite materno inúmeras 

citocinas e fatores de crescimento como o EGF ou IGF- I e IGF- II, cujo papel no 

desenvolvimento do trato gastrointestinal tem sido alvo de recentes pesquisas. (6, 

25) 

 

Vitaminas e Minerais 

 O leite materno constitui uma excelente fonte vitamínica e mineral, suprindo 

as necessidades nutricionais do lactente nos primeiros seis meses de vida, com 

as possíveis exceções da vitamina D, do ferro e em situações de carência 

vitamínica materna, destacando os teores de tiamina, piridoxina e niacina como 

altamente correlacionados com a ingestão materna. (26-30)   

 A vitamina B12 poderá encontrar-se diminuída no leite materno de mães 

cuja alimentação seja totalmente vegetariana (vegan),especialmente quando este 

regime é praticado há muito tempo e durante a gravidez. (31)   

 A suplementação em ferro antes dos 6 meses de idade pode ser 

necessária em situações de baixo peso à nascença ou perante uma carência em 
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ferro por parte da mãe, que se traduz numa reserva de ferro insuficiente na 

criança. (26, 32, 33) 

 

Os benefícios do aleitamento materno 

 

Crescimento e peso nos primeiros 6 meses de vida: crianças amamentadas 

revelam índices de crescimento ponderal superiores quando comparadas com 

crianças não amamentadas ou amamentadas de forma não exclusiva. (34-38) 

 

Desenvolvimento motor: crianças amamentadas exclusivamente gatinham mais 

rapidamente e apresentam maior predisposição para andar aos 12 meses. (39) 

 

Malformações bucais: a incidência de malformações bucais é menor em crianças 

amamentadas. (40) 

 

Excesso de peso e obesidade: verifica-se uma relação inversa entre a duração do 

aleitamento materno e a prevalência de excesso de peso/obesidade a longo 

prazo. (1, 41-47) Vários mecanismos biológicos poderão contribuir para esta relação: 

crianças amamentadas auto-regulam melhor a sua ingestão alimentar, dado 

controlarem a quantidade ingerida na amamentação (48, 49); o aleitamento materno 

facilita a aceitação de alimentos como frutas e vegetais, de menor densidade 

calórica. (50) Por outro lado, a alimentação via fórmula infantil conduz a maiores 

concentrações plasmáticas de insulina, o que pode estimular a deposição de 

gordura e um desenvolvimento precoce dos adipócitos. (51, 52) 
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Diabetes Mellitus: quando de longa duração, acompanhado de uma 

suplementação em vitamina D, o aleitamento parece atuar como protetor contra a 

auto-imunidade das células  β, contra a DM1. (53) Este efeito protetor estende-se 

também à DM2. Uma dieta desequilibrada e o rápido crescimento no início da 

infância favorecem o aparecimento dos principais componentes da síndrome 

metabólica, incluindo a resistência à insulina e a DM2. (54, 55) 

 

Síndrome de morte súbita infantil: os estudos demonstram que o aleitamento 

reduz significativamente as taxas de síndrome de morte súbita infantil, sendo este 

efeito maior quando o aleitamento materno é exclusivo. (56-59) 

 

Doenças infeciosas: graças à potente “armadura” de componentes imunes, o leite 

materno previne um largo espetro de doenças infeciosas, reduzindo a sua 

incidência e/ou gravidade. Entre estas, destacam-se a meningite bacteriana, 

diarreia, bacteremia, otite média, sepsis tardia em crianças prematuras e infeções 

do trato urinário e respiratório. (60-73) É ainda demonstrado um efeito protetor sobre 

doenças infeciosas do foro gastrointestinal, destacando a enterocolite 

necrotizante, colite ulcerosa, doença de Crohn e doença celíaca. (63, 67, 68,74-76) A 

par das propriedades anti-inflamatórias, o leite materno parece melhorar a 

absorção de nutrientes durante o período de infeção. (37) 

 

Asma e doenças atópicas: um aleitamento materno exclusivo de curta duração 

associa-se a maior incidência de asma e doenças atópicas, como o eczema. (77-84) 

Revela ainda potencial na diminuição do risco de desenvolvimento de doenças 

alérgicas, nomeadamente as específicas para as proteínas do leite de vaca. (85-87) 
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Cancro: o aleitamento materno poderá atuar na prevenção de certos cancros na 

infância, destacando a leucemia aguda linfoblástica e mieloblástica, linfoma, 

doença de Hodgkin, neuroblastoma e tumor de Wilms (nefroblastoma), este último 

o tumor renal maligno mais frequente na infância. (88-92) 

 

Saúde cardiovascular: a amamentação demonstra efeitos benéficos sobre a 

saúde cardiovascular. (93-99) Está associada a maiores níveis de colesterol total e 

colesterol LDL na infância, mas a menores níveis dos mesmos na idade adulta, 

possivelmente devido à precoce exposição ao conteúdo em colesterol do leite 

materno, com consequências a longo prazo no seu metabolismo. (94, 95) Uma 

maior duração do aleitamento materno conduz a melhorias na função 

microvascular e endotelial, atuando na prevenção de doenças como a 

arteriosclerose. (96-99) 

 

Neurodesenvolvimento: A amamentação está associada a um melhor 

desenvolvimento cognitivo e mental, provavelmente relacionado com o alto teor 

de ácido docosahexaenóico do leite materno, determinante no desenvolvimento 

cerebral e acuidade visual. (101-105, 109) O aleitamento materno fornece analgesia 

durante procedimentos dolorosos, como a vacinação, e estudos sugerem que 

poderá prevenir o défice de atenção e problemas sociais e de agressividade na 

adolescência. (99,106-108) Às vantagens referidas acresce ainda a promoção da 

ligação afectiva mãe-filho. (41) 

 

 

 



8 
 

Como definir a aptidão física: um conceito em movimento 

 

 A aptidão física reside, de forma geral, num conjunto de atributos 

individuais, inatos ou adquiridos, associados à habilidade de desempenhar 

atividades físicas, abrangendo também aspetos psicológicos, emocionais, 

sociológicos e culturais. (110-113) É usufruir de um estado de bem-estar, 

influenciado pelo estado nutricional, pela estrutura genética e pelo frequente 

desempenho de várias atividades físicas, de moderadas a intensas. (113) 

 Teve lugar, mais recentemente, um conceito de aptidão física mais 

complexo, associado a duas vertentes: a primeira relativa ao rendimento 

desportivo-motor (performance motora), onde é avaliado um conjunto de 

componentes ou capacidades como a força, flexibilidade, velocidade ou 

resistência, necessárias a uma performance máxima no trabalho ou desporto; a 

segunda está relacionada com a saúde, focando parâmetros como a flexibilidade, 

a capacidade cardiorrespiratória e a composição corporal. (114, 116) 

 A aptidão física revela-se simultaneamente um conceito dinâmico, cujo 

nível muda de acordo com as mudanças que ocorrem no crescimento/maturação 

e com a atividade física, e um conceito estático, dado o nível de aptidão física 

individual poder ser mantido ao longo do tempo, conjugando a prática regular de 

atividade física e hábitos alimentares saudáveis. (116) 

 

A aptidão física relacionada com a saúde 

 

 O conceito de aptidão física relacionada com a saúde congrega 

caraterísticas que, em níveis adequados, possibilitam mais energia para o 
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trabalho e lazer, proporcionando, paralelamente, um menor risco para o 

desenvolvimento de doenças ou condições crónico-degenerativas, associadas a 

baixos níveis de atividade física. (117) 

 As componentes da aptidão física relacionada com a saúde podem ser 

influenciadas por fatores biológicos (sexo, idade, IMC materno,…), ambientais 

(estilo de vida, hábitos saudáveis,…) e genéticos, e incluem a capacidade 

cardiorrespiratória, a aptidão muscular (força/resistência muscular e flexibilidade) 

e a composição corporal, estudada através do IMC ou da percentagem de 

gordura corporal. (117, 118-121) 

 No caso particular da capacidade cardiorrespiratória, esta é referente à 

maior quantidade de oxigénio que pode ser consumida por uma pessoa durante o 

exercício (medida através do VO2máximo), ou seja, a capacidade que permite a 

um indivíduo sustentar atividade física de intensidade moderada a elevada, 

durante um período de tempo prolongado. (122) 

 Uma maior capacidade cardiorrespiratória e aptidão muscular conduzem à 

redução do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo ainda 

atribuído à última um efeito positivo na saúde óssea.(123) Crianças e adolescentes 

com elevados níveis de aptidão física apresentam melhor saúde cardiovascular, 

na sua faixa etária e a longo prazo. (124, 125) 

 A capacidade cardiorrespiratória associa-se à prevenção de síndrome 

metabólico, obesidade, diabetes, hipertensão e mesmo algumas formas de 

cancro. (126-135) Revela efeitos positivos sobre a resistência à insulina, nos níveis 

de triglicerídeos, na razão triglicerídeos/colesterol HDL, no colesterol LDL e na 

pressão sanguínea. (133, 136) De fato, a capacidade cardiorrespiratória poderá 

apresentar maior correlação com o risco metabólico do que a atividade física, 
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representando a percentagem de gordura corporal um papel crucial nesta 

associação. (132, 137) Em casos de doença cardiovascular, a capacidade 

cardiorrespiratória, cujos níveis estão associados à adiposidade total e abdominal, 

modifica a relação adiposidade-mortalidade: o risco de mortalidade revela-se 

similar em indivíduos obesos e não obesos, com elevada capacidade 

cardiorrespiratória, demonstrando assim atenuar o efeito da excessiva 

adiposidade na saúde cardiovascular. (138-140) 

 Uma capacidade cardiorrespiratória elevada pode estar associada a uma 

menor atrofia cerebral em pacientes com Alzheimer. (141) Pode também influenciar 

positivamente a depressão, ansiedade e auto-estima, conduzindo mesmo a uma 

melhor performance académica. (123) 

 Melhorias na capacidade cardiorrespiratória e aptidão muscular são 

recomendadas em pacientes e sobreviventes de cancro pediátrico, com o intuito 

de atenuar a fadiga e melhorar a qualidade de vida. (123) 

 Uma maior aptidão física, aumentando a capacidade cardiorrespiratória, 

poderá conduzir a um significativo decréscimo do risco de mortalidade, por 

doença cardiovascular ou não, a curto, médio e longo prazo. (142-146) 

 

Avaliar a aptidão física 

 

Na avaliação da aptidão física, mais do que procurar elevados índices de 

aptidão, interessa identificar os níveis adequados à manutenção de um bom 

estado de saúde. (147) Para proceder a esta avaliação existem inúmeras baterias 

de testes físicos, cujos itens são utilizados para determinar um atributo que a 
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pessoa tem ou alcançou, relacionado com a sua capacidade de realizar atividade 

física e com o nível de saúde. 

 A bateria mais conhecida e melhor estudada é a bateria do Fitnessgram, 

desenvolvida pelo Cooper Institute of Aerobics Research. O Fitnessgram é um 

programa de educação e avaliação da aptidão física relacionada com a saúde. 

Engloba vários testes físicos que avaliam as três componentes da aptidão física 

relacionada com a saúde, sendo possível sistematizá-los da seguinte forma (148): 

1. Capacidade cardiorrespiratória: medição indirecta do VO2 máximo através da 

corrida de uma milha ou teste vaivém (corrida progressiva de 20 metros em 

vários níveis, orientados por música). 

2. Força e resistência: abdominais, extensão do tronco, flexões ou teste de 

flexão e extensão dos braços em suspensão em barra  

3. Flexibilidade: teste de sentar-e-alcançar ou extensão de ombros; 

4. Composição corporal: IMC ou percentagem de gordura corporal (medição 

através das pregas cutâneas). 

Os resultados dos testes são registados e comparados com referências de 

critério normativas, em ordem à idade e ao género, e estabelecem qual o nível 

mais adequado para a criança, tendo como objetivo a saúde geral. (148) 

 

O aleitamento materno e a aptidão física: os estudos 

  

 A associação entre aleitamento materno e composição corporal tem sido 

largamente estudada. Contudo, verifica-se pouca investigação acerca do papel do 

aleitamento materno na aptidão física futura. De acordo com as pesquisas 

efectuadas, existem apenas 3 estudos que investigam esta relação na 
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infância/adolescência: dois deles procuram estudar a componente capacidade 

cardiorrespiratória, e o terceiro incluiu também a componente aptidão muscular. 

 O primeiro estudo realizado neste âmbito, da autoria de Lawler DA et al e 

com uma amostra de 3612 crianças de ambos os sexos, reporta a inexistência de 

associação entre o aleitamento materno e sua duração e a capacidade 

cardiorrespiratória em crianças de 9 anos de idade, mencionando no entanto o 

peso à nascença e índice ponderal como fatores consistente e positivamente 

correlacionados com a capacidade cardiorrespiratória. (149) 

 No campo da aptidão muscular, verifica-se a existência de apenas um 

estudo relacionando a mesma com o aleitamento materno, a cargo de Artero EG 

et al e com dados recolhidos em 10 cidades Europeias, abrangendo um total de 

2567 adolescentes (do sexo feminino e masculino, com idades compreendidas 

entre 12,5 a 17,5 anos), cujas conclusões remetem para o significativo papel do 

aleitamento materno na determinação da força de explosão medida através de um 

teste do salto em comprimento sem corrida preparatória, independentemente de 

outros fatores morfológicos, como a percentagem de massa gorda. A maior 

duração do aleitamento materno associa-se aqui positivamente a uma maior 

aptidão muscular nesta faixa etária. Porém, o mesmo estudo refuta qualquer 

associação entre o aleitamento materno e a capacidade cardiorrespiratória 

(medida através do teste vaivém), apoiando assim os achados referidos no 

primeiro estudo. (2) 

 O estudo mais recente, de Labayen I et al investigou a relação entre a 

duração do aleitamento materno exclusivo e a capacidade cardiorrespiratória 

(determinada através de um ciclo-ergómetro, menos influenciável pelo peso 

corporal que o teste do vaivém) em 1025 crianças (9,5 +/- 0,4 anos de idade) e 
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971 adolescentes (15,5 +/- 0,5 anos de idade), da Estónia e Suécia. O estudo em 

causa contemplou a divisão da amostra em 4 categorias: crianças/adolescentes 

alimentados exclusivamente através de fórmulas infantis, amamentados por 

menos de 3 meses, por um período de 3 a 6 meses ou com um aleitamento 

materno superior a 6 meses. Obteve como resultado a relação positiva entre a 

duração do aleitamento materno em prática exclusiva, por um período igual ou 

superior a 3 meses, e a capacidade respiratória (com um aumento absoluto de 

cerca de 5,3% no VO2 máximo), relação essa não afetada por potenciais 

confundidores como o sexo e idade, estágio de puberdade, ou IMC. Após ajuste 

de variáveis como o peso à nascença, atividade física ou IMC materno, os 

resultados permaneceram inalteráveis. (3) 

 

Análise crítica 

 

 A aptidão física pode ser influenciada por diversos fatores, entre os quais o 

peso à nascença, o nível de atividade física, estatuto socioeconómico e IMC 

materno ou a dimensão e composição corporais, acessíveis através do IMC e 

percentagem de massa gorda livre. (2, 2, 149) 

 A duração do aleitamento materno encontra-se associada a um maior 

estatuto socioeconómico e a um menor IMC materno, estando este último por sua 

vez relacionado com uma maior aptidão física (119, 150, 150); um maior peso à 

nascença correlaciona-se positivamente com o maior IMC materno, uma maior 

percentagem de massa gorda no primeiro ano de vida, e a um maior nível de 

aptidão física a longo prazo. (151, 153) Apesar dos fatos descritos, a tendência de 

mães com elevado IMC darem à luz crianças de elevado peso à nascença reduz 
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a verdadeira magnitude da associação entre o IMC materno e a menor duração 

do aleitamento. (150) De referir também o efeito da atividade física, promovendo a 

aptidão física e reduzindo o IMC da criança/adolescente. (120, 121) 

 No entanto, os fatores acima descritos não parecem exercer qualquer 

influência sobre a relação aleitamento materno-aptidão física, mantendo-se esta 

consistentemente positiva e independente de potenciais confundidores. (2, 3, 149) 

  

A evidência científica aponta para a possível programação nutricional, 

decorrente da prática do aleitamento materno, sobre a aptidão física. Nutrientes 

específicos presentes no leite materno, como os ácidos gordos poliinsaturados de 

cadeia longa, substâncias tróficas, destacando aqui os nucleotídeos e as 

poliaminas, especialmente a espermina e espermidina, factores de crescimento 

como o EGF ou hormonas como a prolactina ou GHRH, entre outros, têm sido 

propostos como candidatos para esta programação nutricional. (154, 155) Outros 

propõem a influência de fatores decorrentes do aleitamento materno em 

detrimento da alimentação via fórmula infantil, como os maiores níveis séricos de 

colesterol na fase inicial da infância, os menores níveis de glicose e insulina pré-

prandiais e a menor adiposidade. (3) 

 Atentando mais concretamente na vertente da aptidão muscular, no 

contexto da força de explosão descrita por Artero EG et al, a possível influência 

do aleitamento materno sobre a aptidão física revela-se à luz do conceito de 

crescimento alométrico, ou seja, taxas diferenciais de crescimento de 

características mesuráveis de um organismo, muitas vezes descrito como 

alterações / transformações da morfologia correlacionadas com a dimensão, que 

poderão potenciar as características funcionais de determinada porção do 
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organismo. (2) No ser humano, ainda que a locomoção vertical apareça apenas 

próximo dos 12 meses de idade, estará já patente, no nascimento ou pouco 

depois, um padrão de maior crescimento dos músculos requeridos para a 

locomoção, que poderá ser influenciado/ incrementado por factores perinatais. 

Neste seguimento, é razoável ponderar a possível influência da alimentação na 

fase inicial da infância, com o aleitamento materno como o seu ex libris, sobre o 

desenvolvimento da porção muscular inferior do corpo humano. (2)  

 

Conclusão 

 

 Um aleitamento materno de maior duração influencia positivamente a 

aptidão física. Esta associação foi abordada estudos científicos desenvolvidos 

entre 2008 e 2012, elucidando a atualidade do tema e remetendo para a 

crescente preocupação com as consequências na saúde, a longo prazo, de 

fatores perinatais modificáveis, como os hábitos alimentares.  

 Da possível atuação sinérgica do aleitamento materno e aptidão física na 

promoção da saúde e bem-estar ao longo do ciclo de vida decorre a necessidade 

de maior investigação na área. Estudos prospetivos e de intervenção promovendo 

o aleitamento materno poderão oferecer resultados de maior robustez acerca dos 

efeitos deste na aptidão física futura. 
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