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Os primeiros mil dias de vida são cruciais para o desenvolvimento saudável do ser humano.

Estudos recentes sugerem que intervenções nutricionais nesta fase da vida podem trazer benefícios

importantes a curto e a longo prazo, surtindo efeito no crescimento, no desenvolvimento e na qualidade de

vida que a criança terá na fase adulta, sendo de destacar que as intervenções na dieta neste período

passam entre outros aspetos pela adequada nutrição pré-natal, pelo aleitamento materno exclusivo nos

primeiros seis meses e pela introdução lenta e gradual de alimentos complementares associada ao

aleitamento até os dois anos, até porque a manutenção dos cuidados alimentares com consumo de frutas,

legumes e verduras nas refeições têm efeito protetor contra a obesidade, o diabetes e o surgimento de

doenças cardiovasculares, para além de que os bons hábitos dietéticos contribuem para o aperfeiçoamento

das habilidades cognitivas, motoras e sociais da criança, proporcionando bem-estar e saúde no futuro.

Deste modo, é importante que se promova a formação dos profissionais dos cuidados primários de saúde,

no sentido de permitir uma intervenção proficiente na prestação de cuidados a este nível, no que concerne à

alimentação nos primeiros mil dias de vida, e os seus impactos na nutrição e no desenvolvimento infantil

neste período etário.

• Enquadramento legal;

• Nutrição na preconceção e gravidez;

• Nutrição após o Nascimento e aleitamento Materno;

• Diversificação Alimentar;

• Programação Metabólica;

• Nutrição;

• Atividade Física e Sono;

• Padrão de crescimento.

Médicos, Enfermeiros, Nutricionistas e outros

Técnicos Superiores, preferencialmente com

intervenção ao nível da saúde materna e

infantil nos CSP.
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