
Probióticos
reduzemmortes

de prematuros
Prevenção Micro organismos vivos ajudam
o organismo a criar defesas e reduzir infeções

ANAMAIA

Osprobióticos micro organismos
vivos quepodem serencontrados
por exemplo no leite fermentado
podemser a armado futuro para a
redução damortalidadenosbebés
prematuros Estudos feitos até ao
momentomostramqueousodes
tes produtos reduzem a incidência
da enterocolite necrosante uma
infeçãograveno intestino eque é a
grande causa demorte entre estes
bebés mais frágeis Embora pro
missora aterapêuticanão éusada
de formageneralizada atéporfal
tadeestudosmais completos

Aenterocolite necrosanteocor
re emuma três bebés em cadamil
nados vivos e mais comum nos

prematuros Asua incidência éde
4 a 7 nos recém nascidos com

peso inferior a 1500 gramas e a
mortalidade é de20 a25 Àdata

atual sabe se queo uso deprobió
ticos reduza incidênciadadoença
e damortalidade Não podemos
falar de uma cura pois esta é uma
terapêuticapreventiva explica ao
DN Rosalina Barroso neonatolo
gista ecoordenadorado serviço no
hospital Dr FernandoFonseca na
Amadora

SegundoadefiniçãodaOrgani
zaçãoMundial da Saúde os pro
bióticos são microorganismosvi
vos que dados nas quantidades
adequadas produzemumefeito
benéfico para a saúde dequemos
toma Podem ser encontrados em

vários produtos como suplemen
tos e leites fermentados São uma

formadecomplemento para regu
lare reforçar apresençadas bacté
rias que fazemparte do nosso in
testino e que nospodemproteger
ou promover doenças Tudo de
pendedoequilíbrio criadononos
so corpo

Penso que com a evolução da
ciência aliada a um melhor co
nhecimento da nossaflora intesti

nal e dosmecanismos de atuação
dos probióticos estaseráumaárea
em amplo crescimento refere a
especialista que abordou a ques
tão naAcademiadaNutrição

Nos estudos realizados até ago
ra em relação aosprematuros têm
sidousadosdiferentesmicroorga
nismos emdoses eduraçãovariá
veis A terapêutica é dadavia oral
E apesardos resultadospositivos
o seu uso não é consensual Tem

sido usado em algumas unidades

na Europa e nos EstadosUnidos
Apesar de promissora esta tera
pêuticanão éuniversalmenteusa
daumavezque aindanão se esta
beleceu através de umgrande es
tudo qual a estirpe adequada a
dose ideal e aduração damesma
aponta

SENSIBILIZAÇÃO

Obesidade infantil

preocupa

Aobesidade preocupacada
vezmaismédicos e famílias
sobretudo quandoPortugal
está no topo das listas euro
peias emobesidade infantil
Estamos a trabalharmuito

na responsabilidade dospro
fissionais de saúde para
teremuma escolhamais ade

quadana quantidade de
carne peixe e ovo adaràs
crianças Se houvercarneao
almoço elanão deve ser in
troduzidaao jantar Dar
menos quantidadeébenéfi
co Estamos a trabalhar

muito estas questões refere
HelenaCanário coordena
dorado projetoAcademiada
Nutrição paraprofissionais
promovido pelaNestlé Este
trabalho de prevenção é fun
damental paraparaocom
bate ao excesso de peso
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