ID: 43294591

15-08-2012

Tiragem: 12000

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 12,67 x 29,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Escola de enfermagem
discute controvérsias
em amamentação

DR

111 No dia 1 de outubro
realiza-se, na Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra
(ESENFC), a conferência sobre o tema “Controvérsias em
Amamentação”, inserida nas
comemorações da Semana
Mundial do Aleitamento Materno. A iniciativa é dirigida
principalmente a profissionais de saúde, formadores e
conselheiros de amamentação, professores, educadores
e estudantes, mas todos os
interessados no tema podem
participar.
A amamentação é uma das
formas mais eficazes de contribuir para a melhoria do
estado de saúde da criança,
das mães, das famílias, do ambiente e da sociedade em geral, pelo que a sua protecção,
promoção e suporte constitui
uma prioridade de saúde pública a nível mundial.
“Apesar da existência de al-

gumas medidas de promoção
da amamentação, quer junto
dos profissionais de saúde,
quer junto da comunidade,
a prevalência do aleitamento
materno não é satisfatória e
o abandono precoce é uma
realidade com que nos deparamos com alguma frequência. Várias são, naturalmente,
as situações e os factores que
conduzem a tal situação”,
adianta a organização.
Consultor da UNICEF
profere conferência
Para esclarecer alguns aspectos relacionados com
as dúvidas das mães, falsos
conceitos e práticas dos profissionais de saúde que nos
ajudem a aumentar a prevalência e duração da amamentação será proferida uma
conferência por Jack Newman, pediatra e consultor
da UNICEF para a Iniciativa

Hospital Amigo da Criança,
responsável pela fundação
do primeiro hospital clínico
de amamentação com sede
no Canadá, em 1984.
Atualmente, é cofundador
e codirector do Newman
Breastfeeding Clinic & Institute. É também professor
assistente na Universidade
de Toronto. Tem várias publicações, sendo autor de livros
e artigos. Já viajou por todo
o mundo, participando em
conferências e ajudando na
avaliação de Hospitais Amigos da Criança.
Temas em destaque
“Quando a mãe decide não
amamentar”; “o freio curto
e a amamentação; “o valor
do leite materno depois dos
seis meses”; o “leite materno
versus leite artificial”são alguns dos temas que estarão
em destaque.
A iniciativa vai decorrer no
polo A da Escola Superior
de Enfermagem, junto aos
Hospitais da Universidade
Coimbra, em Celas. Será ali
que decorrerá todo o programa científico do congresso e
visitas aos laboratórios.
Para mais informações, os
interessados devem contactar a organização através do
email: amamentacao@esenfc.pt ou do telefone 239 802
850.
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