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"Controvérsias em amamentação" traz Jack Newman a Coimbra
Escrito por CienciaPT
28-Sep-2012

Conferência traz à Escola Superior de Enfermagem de Coimbra o pediatra e consultor da UNICEF para a Iniciativa Hospital
Amigo da Criança, Jack Newman

Quando o bebé não está a aumentar de peso a única estratégia será adicionar o leite artificial? Os mamilos de silicone serão uma boa ferramenta? Quando poderão os
prematuros iniciar a amamentação? E porque razão um bebé que aumenta bem de peso durante os primeiros 2 ou 3 meses, deixa depois de o fazer?
Esclarecer alguns aspetos relacionados com as dúvidas das mães, falsos conceitos e práticas dos profissionais de saúde, que ajudem a aumentar a prevalência e duração
da amamentação, são objetivos da conferência “Controvérsias em amamentação”, que a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra organiza no dia 1 de outubro
(próxima segunda-feira) e que será proferida pelo pediatra Jack Newman, consultor da UNICEF para a Iniciativa Hospital Amigo da Criança e responsável pela
fundação, em 1984, do primeiro hospital clínico de amamentação com sede no Canadá.
A conferência, que se insere nas comemorações da Semana Mundial do Aleitamento Materno, é dirigida a profissionais de saúde, formadores e conselheiros de
amamentação, professores, educadores e estudantes, embora todos os interessados pelo tema possam 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 proteção, promoção e suporte constitui uma prioridade de saúde pública a nível mundial.
Apesar da existência de algumas 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», sustenta a organização da conferência.
São organizadores deste evento os docentes investigadores do projeto “Proteção, Promoção e Suporte da Amamentação”, inscrito na Unidade de Investigação em
Ciências da Saúde - Enfermagem (UICISA-E), e os professores das unidades científico-pedagógicas de Enfermagem de Saúde da Criança e do Adolescente e de
Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica.
A conferência, entre as 9h00 e as 18h00, decorre no Polo A da ESEnfC, em Celas, junto ao IPO de Coimbra Francisco Gentil.
O período de inscrições prolonga-se até ao dia da conferência, no sítio do evento na Internet, em www.esenfc.pt/event/amamentacao, onde está disponível o programa
em detalhe.

