
Falta de vitamina A na gravidez
condiciona resistência às infeções
Estudo. Grupo de investigadores portugueses descobriu ligação entre a alimentação materna
e os seus efeitos no sistema imunitário dos filhos. Conclusões foram publicadas na Nature

A cenoura é de um dos alimentos com mais vitamina A

OQUEÉ

ONDE SE ENCONTRA
> A vitamina A é fornecida por
uma dieta rica em vegetais e fruta,
tais como cenoura, couve, abóbora

ou alperce. A de origem vegetal
não apresenta riscos para a saúde,

no entanto a de origem animal-fí-
gado e óleo de fígado - pode ser fa-
cilmente tóxica, provocando o seu

excesso náuseas, vómitos ou a di-

minuição da densidade óssea.

QUANDO ESTÁ EM FALTA
> A deficiência de vitamina A

pode não só causar deficiências

físicas, como comprometer
a eficácia das campanhas
de vacinação infantil.

CUIDADOS COM EXCESSO
> Dietas muito ricas em vitamina A

podem contribuir para o aumento
de patologias inflamatórias, atra-
vés especialmente do consumo de

suplementos.
Os níveis de vitamina A devem ser

rigorosamente controlados.

ANA BELA FERREIRA

Afalta de vitamina Ana alimenta-
ção das grávidas torna os filhos me-
nos resistentes a infeções. Um efei-
to "irreversível" garante Henrique
Veiga Fernandes, coordenador do
estudo que fez estadescoberta, ago-
rapublicadana revista Nature.

A equipa do Instituto de Medici-
na Molecular da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Lisboa
(IMM-FMUL) recorreu a ratinhos

delaboratórioparaperceberdeque
forma a alimentação das mães in-
fluentiaosistemaimunitáriodosfi-
lhos. "Recorremos a três metodolo-

gias diferentes em ratinhos com 10

semanas [considerados adultos] e
com todas foipossível concluir qúe
afaltadevitaminaA tem um impac-
te muito grande em não controlar a

infeção." As conclusões apontam,
defende HenriqueVeigaFernandes,
para que a vitaminaA presente na
alimentação da grávida seja essen-

cial para as células que estruturam
o sistema imunitário do feto.

O estudo foi feito em animais,
mas Henrique Veiga Fernandes ad-
mite que, dadas as semelhanças, es-
tas conclusões podem ser indicati-
vas também para os humanos. No
entanto, ainda é importante que "se

comprove esta conclusão em hu-
manos".

"Sabemos que atualmente exis-
tedeficiênciadevitaminaAem paí-
ses de África e daÁsia que acabam

Henrique Veiga
Fernandes



porlevaraumproblemamuito co-
mum: a cegueira. Muitas pessoas
têm também problemas a eliminar

infeções. E pensava-se que esta era
a consequência da falta de vitami-
na Ana alimentação das crianças.
Agora percebemos que o problema
está também na alimentação das

mães", aponta o coordenador da

investigação. Além disso, a eficácia

da vacinação também está dèpen-
dentedaqualidadedo sistema imu-
nitário, afetado pela falta desta vita-
mina, acrescenta.

Esta descoberta pode
levar a uma mudança de

políticas de prevenção,
ao indicar que as mães
devem também ser alvo
de suplementos de vita-
mina A, que se encontra
no fígado de animais ou
em cenouras, alperces e
outros frutos com a tona-
lidade laranja. No entanto, o exces-
so de vitaminaA também pode tra-
zer problemas tão graves como a
suafalta (vercaixa)

Com esta descoberta, os investi-

gadores portugueses demonstra-
ram que, "ao contrário do que até

agora se pensava, a for-

mação do sistema imu-
nitário no feto estámuito

dependente de fatores
ambientais, nomeada-
mente da qualidade da
dieta materna. O nosso
trabalho vem estabelecer

pelaprimeiravezumali-
gação estreita entre os
hábitos alimentares da

mãe, aqualidadedo sistema imuni-
tário dos filhoseaforma como estes

resistirão às infeções ao longo da
vida." Esta era a base da investiga-

ção que agora lança novas linhas de

pesquisa.
Depois de provar que "este códi-

go pré-programado das células do
sistema imunitário pode sermuda-
do de forma irreversível", o próximo
passo vai ser o de descobrir "se e
como as células do sistema imuni-
tário conseguem ter perceção do
meio ambiente". Henrique Veiga
Fernandes acredita que estas têm a
noção das mudanças ambientais -
por isso, vão estudar se estas rea-
gem por exemplo à mudança de
uma dietanormal para vegetariana,
ou o inverso - e que "isso vai ter um
impacte muito relevante no com-
bate de certas doenças".



Descoberta portuguesa.
Vitamina A na gravidez tem

efeitos irreversíveis no
sistema imunitário dos filhos

Investigadores do Instituto
de Medicina Molecular

descobriram que a ingestão
normal de vitamina A na

gravidez é essencial para a
construção dos alicerces das
nossas defesas. Estudo pode

explicar problemas nos
países em desenvolvimento
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Pela primeira vez existe uma relação ine-

quívoca entre o impacto da alimentação
durante a gravidez e efeitos irreversíveis

no desenvolvimento dos bebés. E a des-

coberta é portuguesa. Uma equipa de

investigadores do Instituto de Medicina
Molecular de Lisboa que tem estado a

estudar o desenvolvimento do sistema
imunitário no feto em modelos animais
descobriu que a ingestão de vitamina A
durante a gestação deixa uma marca
vitalícia nas nossas defesas: quando há
carências, as células que constróem os
alicerces do sistema imunitário formam-
se em menor quantidade, o que hipote-
ca toda a estrutura durante a vida adul-
ta. Já o consumo excessivo sugere um
sobredimensionamento das defesas imu-

nitárias, mas os investigadores ainda não

testaram se isso é ou não uma vantagem.
O trabalho foi publicado ontem na revis-

ta "Nature". Henrique Veiga Fernandes,
coordenador do grupo que fez a desco-

berta, explicou ao í que as conclusões
resultam de experiências com ratinhos
alterados geneticamente e foram repe-
tidas várias vezes pois também estranha-
ram estarem diante de consequências
irreversíveis. Os resultados revelaram

que a vitamina A é crucial para a forma-

ção das células indutoras do tecido lin-
fóide, que Veiga Fernandes compara a

abelhas obreiras ou formigas operárias
do sistema imunitário. "São estas célu-
las que, na fase de desenvolvimento intra-

uterino, constróem os alicerces do que
vai ser o nosso sistema linfático. Se hou-

ver carência de vitamina A, o prédio vai
ficar mais pequeno, o que significa que
irá conseguir albergar menos glóbulos
brancos."

Para já, desenvolveram as ferramen-
tas para explorar o que acontece quan-
do existem carências de vitamina A duran-
te a gravidez e quais as consequências
na idade adulta dos filhos. Os efeitos sur-

preenderam. Nos ratinhos cujas mães
têm uma ingestão de vitamina A que não

cumpre as doses diárias recomendadas

e o sistema imunitário se forma sobre
alicerces reduzidos, as defesas revela-
ram-se bastante inferiores às dos que
tiveram um aporte normal: testaram-no,

por exemplo, com infecções pulmona-
res e os prejudicados demoraram o dobro
do tempo a combatê-las.

NOVA hipótese Como se trata de uma
descoberta em ratinhos, o investigador
salienta ser preciso cautela na hora de

transpor os resultados para humanos.
Mas a equipa de investigadores acredi-
ta estar diante de uma descoberta com
consequências importantes para a saú-

de pública Actualmente há estudos sobre

a carência de vitamina A na infância e

idade adulta. Trata-se aliás de um pro-
blema que a Organização Mundial de
Saúde tem diagnosticado sobretudo nos

países em desenvolvimento, onde má

nutrição e carências deste macronutrien-
te têm sido associadas à elevada incidên-
cia de cegueira e infecções persistentes.
Segundo o último balanço de 2009, 250
milhões de crianças em idade escolar
têm falta de vitamina A, das quais 250
mil a 500 mil ficam cegas todos os anos
e metade destas acabam por morrer em
menos de 12 meses.

A hipótese que surge com o novo tra-
balho, explica Veiga Fernandes, é que se

o problema tem esta dimensão nas crian-

ças, provavelmente afectará também as

famílias e as mulheres quando estão grá-
vidas. "O que podemos especular é que
parte do problema no combate das infec-

ções poderá resultar de lacunas no des-

envolvimento que demonstrámos e que
não são passíveis de resolver com ali-
mentação ou suplementos já que estão
em causa os alicerces do sistema. A úni-
ca forma será pensar numa intervenção
farmacológica mas não faço ideia como
seria, são novos desafios para a medici-
na", diz.

Por não haver solução, o cientista acre-
dita que uma das formas de prevenir
poderá passar pelo alargamento da suple-

mentação com vitamina A a grávidas
com carências, hoje apenas intuída para
crianças. "Nestes países, as carências
durante a gestação podem estar a con-
tribuir para a ineficiência dos progra-
mas de vacinação", acrescenta. "As vaci-
nas induzem uma resposta imunitária
que faz com que os glóbulos brancos de
memória recordem esse encontro ini-
cial e sejam capazes de proteger a crian-

ça perante uma infecção. Se há deficiên-

cia no desenvolvimento do sistema e no
número de glóbulos brancos, isso pode
comprometer os resultados das vacinas",
avisa o cientista. E se pensarmos que
novas vacinas, como as da malária, estão

a ser desenvolvidas nestes contextos, esta
lacuna poderá também estar a contri-
buir para baixas taxas de resposta obser-

vadas nos ensaios.
Já nos países desenvolvidos, Veiga Fer-

nandes alerta que o risco é o outro extre-
ma: o aumento do consumo de suple-
mentos sem escrutínio. O cientista avi-
sa que o perigo de sobredose é maior no
consumo de vitamina A de origem ani-
mal ou derivados sintéticos de retinói-
des e disponíveis em suplementos ou fór-
mulas de cereais. É mais activa que a de

origem de vegetal, disponível em frutos
e vegetais de cor alaranjada. Embora ain-
da não tenham conseguido perceber as

consequências do excesso no desenvol-
vimento do sistema imunitário, Veiga
Fernandes diz que é sempre desejável
um consumo moderado. Há indícios de

que o excesso na gravidez leva a má-for-
mações no feto e, em adultos, foi asso-
ciado a problemas no sistema nervoso e
a alterações ósseas que aumentam o ris-
co de osteoporose.

Dose certa

Img
A dose recomendada de

vitamina A varia com a idade

mas ronda 1 mg/dia. Cem

gramas de cenoura têm essa

quantidade mas 100 gramas
de fígado têm 25 vezes mais.



"Grávidas deviam
ter acesso a
uma consulta
de nutrição"
••• Alexandra Bento, presidente
da Ordem dos Nutricionistas,
considera que os resultados vêm

reforçar a importância da cautela
com a alimentação antes e durante
a gravidez. Para a especialista, as

portuguesas têm por regra cuidado
nesta fase mas poderão não estar
a ter acesso a informação. "Seria

desejável que todas tivessem
acesso a uma consulta de nutrição
no âmbito do acompanhamento da

gravidez mas isso não está

regulamentado no Serviço Nacional
de Saúde e não existem neste
momento recursos suficientes no
terreno para que possa acontecer."

Segundo Alexandra Bento, nota-se
um aumento da procura de
aconselhamento no sector privado,
sinal de preocupação por parte das
mulheres. Em matéria de

suplementos, a especialista é
peremptória: só devem ser
tomados durante a gravidez
quando exista indicação médica e

lembra a recente recomendação da

Direcção-Geral de Saúde sobre a

suplementação com iodo para
mulheres que apresentem
carências: devem fazer a
medicação pelo menos três meses
antes de engravidar ou logo no
início. As carências da mãe têm
sido associadas a falhas no
desenvolvimento cognitivo do feto.

Estudos recentes

Vegetais, fruta
e cereais

Um estudo publicado este
mês no "British Medicai
Journal" revelou que a dieta
"prudente", assente em
vegetais, carne branca, fruta e
fibras é a menos associada a
nascimentos prematuros.

Amendoins

Em Dezembro, cientistas do
Hospital Pediátrico de Boston

publicaram na "JAMA
Pediatrics" que afinal não há
razão para acreditar que
comer amendoins na gravidez
aumenta o risco de alergia
nas crianças.

Cuidado com o
aumento de peso
Um estudo publicado na
"Pios Medicine" em 2013
revelou que os filhos de mães

que engordaram 1 8 quilos na

gravidez têm um risco 8%
maior de desenvolver
obesidade até aos 1 2 anos.

Cortar na
cafeína

Cientistas suecos acreditam

que as actuais doses de
cafeína recomendadas a
grávidas (200/300 mg por dia)
devem ser revistas. Segundo
um estudo publicado no ano
passado na revista "BMC
Medicine", cada 100 mg/dia
(uma chávena de café)
equivalem a menos 21/28
gramas num bebé que
deveria nascer com 3,6 kg. A
cafeína, seja de café ou de
um refrigerante, prolonga a
gravidez: cada 1 00 mg são
mais cinco horas. Os
investigadores analisaram a
ingestão de cafeína em 60 mil

grávidas. Concluíram que as
actuais doses aumentam em
um terço o risco de o bebé
nascer com baixo peso para o

tempo de gestação.



Saúde do bebé depende do

que come a mãe na gravidez
Investigadores
portugueses
relacionam nutrição
com imunidade
UMA EQUIPA de investiga-
dores portugueses descobriu

que o que a mãe ingere du-
rante a gravidez determina a

forma como o filho consegui-
rá combater as infeções, uma
descoberta ontem publicada
na revista científica "Natu-
re".

"Ao contrário do que se

pensava, o que nós viemos
demonstrar é que esse perío-
do de formação do sistema
imunitário está absoluta-
mente dependente dos fato-
res ambientais, sendo a dieta
um dos mais importantes",
disse à Lusa o investigador
Henrique Veiga Fernandes,
do Instituto de Medicina
Molecular (IMM).

A equipa de Henrique Veiga
Fernandes concluiu que,
quando as mães são sujeitas

a uma dieta sem vitamina A,
os seus descendentes vão ter
órgãos linfoides (do sistema

imunitário) muito pequenos
e terão problemas ao longo
da sua vida adulta a combater
as infeções a que serão sujei-
tas (virais ou bacterianas).

"A qualidade da dieta é mui-
to importante, em particular
para um micronutriente (vi-
tamina A) que descobrimos

ser essencial para a formação
das células responsáveis pela
formação do sistema imuni-
tário, enquanto estamos no
ventre da mãe", adiantou. O

imunologista adverte: "Se há

uma alteração no período in-

trauterino, essa alteração
nunca vai ser recuperada,
com consequências muito
importantes na vida adulta".

Os investigadores concluí-
ram que "os efeitos a longo
prazo da malnutrição mater-
na não podem ser menospre-
zados". "A deficiência de vi-
tamina A pode não só causar
deficiências físicas, como
comprometer a eficácia das

campanhas de vacinação in-
fantil nas regiões mais po-
bres". Além disso, prosse-
guem, "mulheres grávidas
com comportamentos de ris-

co apresentam mais vulnera-
bilidade, já que tanto o taba-
co como o álcool estão asso-

ciados à deficiência em vita-
mina A". Henrique Veiga
Fernandes defende uma die-
ta de "bom senso", rica em
vegetais e fruta: couves, ce-

nouras, brócolos, alfaces, al-

perces, abóboras.»

"Os efeitos a
longoprazo
da malnutri-
ção materna
nãopodem
ser menospre-
zados".

Henrique Fernandes
Investigador

Qualidade da dieta da grávida é muito importante



Vitamina A é essencial na gravidez
para o sistema imunitário dos filhos
Equipa liderada por portugueses descobriu que a ausência total de vitamina A impede a formação normal
dos gânglios linfáticos, peças importantes do sistema imunitário. Artigo é publicado na revista Nature

As cenouras fazem bem aos olhos e ao sistema imunitário

Imunologia
Nicolau Ferreira
Uma equipa internacional liderada

por cientistas portugueses descobriu

que a ausência de vitamina A duran-
te o desenvolvimento embrionário
- em ratinhos - impede a forma-
ção normal dos gânglios linfáticos,
peças-chave do sistema imunitário.
A carência de vitamina A na gravi-
dez põe assim em causa a resposta
imunitária. A descoberta, publicada
hoje na revista Nature, demonstra
como esta vitamina é essencial na
alimentação, sobretudo nos países
em desenvolvimento.

A vitamina A existe em vários ali-

mentos, como cenouras e espinafres,
sendo necessária para a visão ou a

para a regulação das células do siste-

ma imunitário nos intestinos.

Agora, uma equipa internacio-
nal, com cientistas da Holanda e
dos EUA, coordenada por Henrique
Veiga Fernandes, líder de um grupo
no Instituto de Medicina Molecular
de Lisboa, observou que a vitamina
A permitia a maturação das células

que, durante o desenvolvimento em-
brionário dos ratinhos, vão formar os

gânglios linfáticos.
Estes têm entre um a dois centí-

metros e estão distribuídos pelas vi-

rilhas, axilas ou na região da gargan-
ta. Dentro dos gânglios alojam-se os

linfócitos, especializados no combate
de bactérias ou vírus. Outras células
do sistema imunitário têm a função
de levar até aos gânglios pedaços dos

agentes patogénicos que infectam o

corpo: uma vez aí, mostram estes pe-
daços ao maior número possível de
linfócitos, até encontrarem o linfóci-
to que naturalmente é mais adequa-
do no combate daquele organismo.

Quando isso ocorre, inicia-se uma
resposta imunitária, que pode fazer



inchar o gânglio. Se os linfócitos esti-

vessem espalhados pelo corpo, a cé-
lula imunitária que leva o pedaço do

agente patogénico teria dificuldade
em achar o linfócito especializado.

Abelhas operárias
Os gânglios formam-se durante o
desenvolvimento embrionário, gra-
ças a um tipo de células do sistema
imunitário - as células indutoras do
tecido linfático. Saindo do fígado do
feto, estas células viajam pelo sangue
até que, em determinados locais do

corpo, saltam dos vasos para formar
os gânglios linfáticos. "Estas células
funcionam como abelhas operárias",
explica Henrique Veiga Fernandes.
"Quando saem do sangue, formam
pequenos agregadores de células e
estão sempre em movimento."

Nesses locais, as células indutoras
do tecido linfático sofrem um passo
final de maturação. Depois, provo-
cam alterações nas células do tecido

conjuntivo e são estas que vão for-
mar "os andaimes" dos gânglios linfá-
ticos. Com os andaimes construídos,
os linfócitos já podem ir habitá-los.

A equipa de Henrique Veiga Fer-
nandes tentou descobrir o que de-
sencadeava a maturação final das
células indutoras do tecido linfático.
Com testes, primeiro in vitro e depois
in vivo, os cientistas chegaram à con-
clusão de que era necessária a pre-
sença de ácido retinóico (um com-
posto que o corpo produz a partir
da vitamina A). "A metabolização da
vitamina A faz com que as células se
diferenciem. Este foi o nosso ponto
de partida", diz o cientista.

Depois, quiseram encontrar o me-
canismo celular que originava esta

transição. Já se sabia que nas células
indutoras do tecido linfático há molé-
culas capazes de receber o ácido reti-

nóico. Agora, a equipa descobriu que
esse receptor é responsável por acti-

var um gene no núcleo dessas células

e esse gene activa, por sua vez, mui-
tos outros genes que desencadeiam
a maturação das células. A partir daí
estão prontas para pôr em acção as

células do tecido conjuntivo.
Não existe uma ausência total de

vitamina A. Devido à sua importân-
cia, há sempre uma reserva no cor-

po. Por isso, para se perceber qual
é o efeito no sistema imunitário da
inexistência total da vitamina A, os

investigadores bloquearam artificial-

mente, com um fármaco, o gene que
inicia a maturação das células.

"Tratámos as fêmeas de ratinhos

grávidas com este fármaco. Em toda
sua descendência, os gânglios eram
muito pequenos ou nem sequer exis-

tiam", diz Henrique Veiga Fernandes.

Assim, menos vitamina A significa a
existência de menos células induto-
ras do tecido linfático a amadurece-

rem, o que se traduz na formação de
menos andaimes nos gânglios linfáti-
cos. Este efeito é irreversível.

Apesar destes gânglios serem nor-
mais a nível dos seus tecidos, cres-
cem muito menos: são minigânglios,
o que compromete a imunidade. Pa-

ra chegar a esta conclusão, a equipa
testou a resposta imunitária de rati-
nhos cujas mães tiveram uma dieta
sem vitamina A, infectando-os com
um vírus que ataca os pulmões. Nos
ratinhos normais, a infecção foi de-
belada ao fim de sete a dez dias. Mas
nos ratinhos com gânglios pequenos,
o vírus continuava a multiplicar-se ao
final de duas semanas.

Implicações na vacinação
Embora não possam fazer-se estas

experiências em pessoas, Henri-
que Veiga Fernandes explica que o

sistema imunitário do ratinho e do
humano são "muito semelhantes":
"Também há células indutoras do
tecido linfático no humano."

Por isso, estes resultados são im-

portantes principalmente em países
"onde há ausência crónica de vitami-
na A". É até possível que as carências
de vitamina A "minem a eficácia das

campanhas de vacinação de crian-

ças", alerta por sua vez Gérard Eberl,
do Instituto Pasteur, num comentário
à descoberta também na Nature. As

vacinas "enganam" o sistema imuni-
tário, levando-o a produzir substân-
cias específicas para combater cada
invasor, o que poderá ficar em causa
com os gânglios pequenos.

A novidade obriga ainda a uma mu-

dança de paradigma sobre a forma
como se olha para o desenvolvimen-
to do sistema imunitário. Pensava-se

que esse desenvolvimento durante a

gravidez decorria sem interferências
do exterior: era só carregar no play- a fusão do espermatozóide com o

óvulo - e deixar o filme correr.
"Pela primeira vez, demonstrou-se

que esse desenvolvimento está de-

pendente de factores ambientais",
diz Henrique Veiga Fernandes. "É
extraordinariamente surpreendente
que num ambiente, aparentemente
tão protegido, a dieta materna possa
ter um papel tão crítico."

Para este cientista, isto é "uma rup-
tura completa" que abre um campo
de investigação novo, para perceber
"de que forma o sistema imunitário

consegue percepcionar o meio exter-
no". As questões sucedem-se agora:
qual é o regime alimentar mais be-
néfico ligado a uma doença ou a uma
vacina? Os comportamentos de uma

pessoa têm influência na resposta do
sistema imunitário?





Dieta materna tem efeitos irreversíveis

¦ A alimentação das grávidas
tem um impacto irreversível no
desenvolvimento do sistema
imunitário do feto. A conclusão
é de uma equipa do Instituto de
Medicina Molecular da Faculda-
de de Medicina da Universidade
de Lisboa, liderada por Henrique
Veigas Fernandes. Os investiga-
dores defendem que os compôs -
tos derivados da vitamina A na
alimentação da mãe são "essen-
ciais para as células que estrutu-
ram o sistema imunitário do

feto". A formação deste sistema
condiciona a capacidade de
controlo de infeções ao longo da
vida. O estudo alerta para o facto
de a deficiência de vitamina A
durante a gestação poder causar
deficiências físicas ou diminuir
a eficácia das campanhas de va-
cinação infantil. A vitamina A
estápresente em vegetais e fru-
tas, como cenoura, couve ou al-
perce. O tabaco e o álcool estão
associados à deficiência desta
vitamina. «J.M.Alimentação tem impacto



Alimentação
da mãe condiciona
defesas dos filhos
Cientistas portugueses descobriram
que vitamina A ingerida pela mãe, durante
a gravidez, determina robustez do siste-

ma imunitário dos filhos. Já se sabia que
vitamina dos «olhos bonitos», presente nas

cenouras e nas iscas de fígado, tinha um
papel protetor do sistema imunitário, ao
controlar a migração dos glóbulos brancos

no intestino. Agora, uma equipa do Insti-
tuto de Medicina Molecular descobriu que
este papel controlador das defesas começa
já na gestação, sendo que níveis deficien-
tes de ingestão desta substância durante
a gravidez determinam a saúde dos filhos,

para toda a vida. O trabalho do grupo do

imunologista Henrique Veiga Fernandes foi

publicado, dia 19, no site da Nature, tendo
sido destacado pelos editores da publicação
científica. «O que nos surpreendeu foi que
o efeito negativo não pode ser compensado,
após o nascimento. O dano é irreversível»,
sublinha o cientista. Um problema que
afeta, sobretudo, os naturais dos países da
África Ocidental. De notar que uma alimen-

tação equilibrada é perfeitamente suficien-
te para garantir os níveis adequados deste

micronutriente. ? S.Sá



Alimentação materna
e imunidade dos filhos

Uma equipa de investigadores
do Instituto de Medicina Molecular
(IMM) descobriu que o que a

mãe ingere durante a gravidez
determina a forma como o filho
conseguirá combater as infeções,
uma descoberta que foi ontem
publicada na revista científica
Nature. A equipa concluiu que
"os efeitos a longo prazo da malnu-
trição materna não podem ser

menosprezados", revelam ainda.


