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Projeto Geração 21 iniciou reavaliação de mais de 8 mil adolescentes
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=50c42d8b-e670-448e-8998102f60e82a76&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
O projeto Geração 21 iniciou reavaliação de mais de 8 mil adolescentes. Está a acompanhá-los desde
a nascença até aos 18 anos e este estudo único permite investigar e compreender a saúde, o
crescimento e o desenvolvimento de 8600 crianças, que nasceram nas maternidades públicas da Área
Metropolitana do Porto e que estão agora a completar 13 anos.
Declarações de Henrique Barros, Presidente do Inst. de Saúde da Universidade do Porto.
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Os miúdos estão
“mais altos, mais gordos
e mais dependentes”
Projecto Geração 21 acompanha mais de oito mil crianças desde o dia em que
nasceram. Hoje, os miúdos têm entre 12 e 13 anos. A adolescência está a bater-lhes
à porta e eles enfrentam uma nova fase de avaliações, medições e perguntas
dos investigadores. Todos beneficiamos com as respostas
Andrea Cunha Freitas
um dos maiores estudos
longitudinais da Europa e
o único deste tipo alguma
vez realizado em Portugal.
Tudo começou em 2005
com 8600 recém-nascidos
nas maternidades públicas
da área metropolitana do
Porto. Os bebés cresceram, acompanhados por
uma equipa de curiosos especialistas que os foi medindo, avaliando
e questionando. Agora, chegou a
adolescência. O projecto de investigação Geração 21 entrou na sétima
fase de avaliações que vai decorrer
até Janeiro de 2020. Alexandra, Diogo
e Carlos são apenas três exemplos
de um imenso grupo de miúdos que
produz conhecimento indispensável
para conhecer o presente e projectar
o futuro da saúde em Portugal.
Este projecto de investigação é
uma espécie de poço sem fundo,
que se enche de conhecimento que
se vai acumulando ano após ano. A
Geração 21 já inspirou mais de uma
centena de publicações em revistas
cientíﬁcas e “uma dúzia” de teses de
doutoramento. A lista de novo saber
é longa. Com este trabalho já ﬁcámos
a saber que, aos quatro anos, mais de
90% das crianças já consome sal a
mais, que a probabilidade de uma cesariana também depende do hospital
escolhido, que as mulheres engor-

É

dam nos quatro anos após o parto,
que são as mães que mais castigam
os ﬁlhos, que as crianças começam
a consumir doces logo a partir dos 12
meses, que os ﬁlhos de mães fumadoras têm risco de tensão arterial alta
logo aos quatro anos... e muito mais.
A nova etapa deste projecto começou
a 13 de Agosto deste ano com a sétima avaliação dos participantes que
acabaram de chegar à interessante
fase da adolescência. No início, eram
mais de oito mil (4430 rapazes e 4217
raparigas) e agora, com algumas desistências pelo caminho, o grupo terá
cerca de 7500 crianças.
É cedo para conclusões sobre esta fase quando a análise ainda vai
no início. Mas, Henrique Barros,
que coordena este projecto dos investigadores do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto,
vai abrindo a caixa de surpresas. Por
esta altura, já se pode dizer que “as
crianças portuguesas estão mais altas, mais gordas, mais informadas,
mas também mais dependentes”.
Dependentes de quê? Dos pais.
Muitos destes miúdos, agora com
12 ou 13 anos, ainda não vão sequer
sozinhos de casa para a escola. O caminho faz-se de carro com os pais,
mesmo quando a distância é curta.
“E às vezes os pais andam a correr
de um lado para o outro para os levar
de carro para uma actividade desportiva”, acrescenta o investigador,
acreditando que muitos nem sequer
percebem a ironia desta situação.

Além de um perﬁl geral, Henrique
Barros destaca outras conclusões
deste estudo que abrange crianças
que vivem nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos,
Maia, Valongo e Gondomar. Fala, por
exemplo, no mapa da obesidade, que
elege Valongo como o concelho mais
gordo e o Porto como o mais magro.
“Sabemos agora que há concelhos
mais magros e outros mais gordos
e que, se ﬁzermos uma análise mais
cuidada ao nível das freguesias, é
possível encontrar uma relação entre
os chamados hotspots de obesidade
e a proximidade de um McDonalds”,
diz ao PÚBLICO.
Henrique Barros lembra ainda que
este estudo também já demonstrou a
grande inﬂuência de pequenos gestos
do quotidiano da vida familiar. Como
um pai contar uma história ao ﬁlho
antes de dormir. Há um artigo cientíﬁco que está à espera de publicação
e que mostra que “os meninos cujos
pais até aos quatro anos de idade lhes
liam histórias antes de deitar têm evidência clara nos testes de cognição a
que vulgarmente chamamos ‘testes
de inteligência’, pontuam mais alto”.
E não tem a ver com a classe social,
antecipa o investigador que assegura
que a diferença que a história faz seria notada entre famílias do mesmo
contexto social. “É plasticidade induzida pelo ambiente”, sublinha.
Em contraste com esta experiência positiva, Henrique Barros avisa
que em breve será publicado um

outro trabalho apoiado nos dados
da geração 21 que mostra o impacto
na “expressão do genoma daquilo
que, a nível psicológico, chamamos
stress pós-traumático”. “Nas crianças
que ao longo da sua vida são sujeitas
a formas de educação mais severa,
mais violenta, isso não ﬁca só — como
se pensou durante muito tempo —,
a moldar a sua forma de ser (as suas
emoções e a forma como se relaciona
com os outros), há marcadores biológicos dessa adversidade durante a
infância.” A título de exemplo, Henrique Barros diz-nos que “as crianças
que vivem em ambientes mais tensos
têm marcadores de inﬂamação que
não estão presentes nas crianças que
têm uma vida mais tranquila”. Mais
um aviso aos pais.

Sexo fica de fora
Com os milhares de dados que estão a
ser recolhidos — aqui mede-se o peso,
a altura e a pressão arterial e fazemse exames para a bioimpedância (que
indica a quantidade aproximada de
músculo, osso e gordura), espirometria, avaliação do estado pubertário,
pupilometria e colheitas de sangue
—, foi preciso deﬁnir alguns alvos da
atenção dos investigadores. Assim,
desta vez, procuram-se as variáveis
ligadas à obesidade, aos consumos de
substâncias tóxicas como o tabaco ou
o álcool, ao aparecimento da primeira menstruação e aos primeiros sinais
de puberdade nos rapazes. Sobre estas manifestações, Henrique Barros

As crianças que
vivem em ambientes
mais tensos
têm marcadores
[biológicos]
de inflamação
Henrique Barros
Investigador

Página 2

ID: 77674712

14-11-2018

Meio: Imprensa

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 31,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 2 de 3

FOTOS: NELSON GARRIDO

Sem medo e sob o olhar da mãe,
Carlos Eduardo dá uma amostra
de sangue. Em baixo, Alexandra
Moreira e Diogo Lopes também
passaram a manhã em exames
para o projecto Geração 21
o telemóvel ocupa grande parte do
seu tempo livre com o Instagram e
vídeos de youtubers. Com sete anos,
tinha o peso certo, apesar de ter tido
de fazer dieta em pequenina. Agora, diz-nos que o seu prato favorito
é massa com carne picada, admite
que gosta de doces, masca chicletes
quase todos os dias.
A mãe, Patrícia Moreira, não esconde o orgulho com a ﬁlha “carinhosa e
bem-educada”, apenas lamenta a distracção de Alexandra que aos “sete
ou oito anos” foi diagnosticada com
déﬁce de atenção e, desde essa altura, está medicada. Na escola tudo vai
correndo normalmente. É uma aluna
de notas médias, diz a mãe. Educação Física é a disciplina preferida e a
que menos gosta é Matemática.
Diogo Lopes também empurra a
Matemática para o ﬁm da lista das
preferências (encabeçada pelas Ciências), mas percebemos que é um
“menos gosto” muito relativo. É aluno de “quadro de honra”, conta-nos
sem um pingo de vaidade. Com olhos
de avelã cercados por umas enormes
e espessas pestanas negras, Diogo
convence-nos. “Não me sinto adolescente. Sou muito criança ainda.
Brinco muito. Ainda sou um bocado o palhaço da turma. Acho que
temos de aproveitar a vida. Estar
bem-dispostos”. A mãe, Marta Lopes, fala do seu “bom menino, bom
aluno, extremamente sorridente e
bem-disposto” e conﬁrma que “ele
ainda não deu o salto” para a adolescência. Diogo não responde torto,
é sossegado, ajuda os pais e estuda
antes de pegar no telemóvel que tem
desde o 5.º ano. O único medo de
Marta é o medo de todas as mães:
que um dia, por qualquer motivo, o
seu menino se perca.

E os pais?
adianta desde já que foi demonstrado
que nos últimos 70 anos a menarca
foi antecipada em um ano. A idade
média actualmente está nos 12 anos,
com implicações para a idade fértil
e para doenças associadas a factores
hormonais na idade adulta. Uma vez
que sabemos que a genética demora
mesmo muito tempo a mudar, a explicação poderá estar na exposição
química com efeito na bioquímica
hormonal, através dos chamados
“disruptores endócrinos”, acredita
Henrique Barros. A alimentação poderá ser outros dos factores que estão
a mudar o nosso organismo e os seus
timings, não tanto pelo que sabemos
que estamos a comer (mais fruta ou
menos legumes) mas pelo que não
sabemos (contaminantes tóxicos “es-

condidos” nos alimentos).
A Geração 21 também explora a
saúde respiratória, as alergias e há
novas linhas de investigação dedicadas, por exemplo, ao estudo da reacção à dor crónica em crianças. Espera-se, com esta avaliação, conhecer
marcadores de risco que permitam
prever o desenvolvimento de doenças na vida adulta ou a adopção de
comportamentos que as venham a
condicionar. Entre as muitas pontas
soltas por onde pegar, há uma que,
para já, está de fora. “Não fazemos
perguntas sobre sexo. Seria constrangedor para os miúdos e para os
pais”, considera o coordenador do
projecto. “O objectivo é pensar na
perspectiva da promoção da saúde
— como viver mais e melhor desde

muito cedo — e da prevenção das
doenças, começando no período
da infância, o que se reﬂecte, mais
tarde, em ganhos de saúde ao longo
da vida”, refere Henrique Barros.

“Sou muito criança ainda”
Uma das crianças que estão a ser
avaliadas no Centro de Investigação
Médica da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto no dia que
o PÚBLICO visitou o projecto é Alexandra Moreira. Falámos com ela
em 2012, quando tinha sete anos. A
menina com um penteado de Pipi
das Meias-Altas cresceu. Hoje temos à
nossa frente uma adolescente de cabelo comprido, sorriso tímido e faces
coradas. Se há uns anos nos dizia que
gostava de brincar, agora admite que

As duas mães, Marta Lopes e Patrícia
Moreira, compareceram a todas as
chamadas do projecto Geração 21 (as
avaliações foram aos seis, 15 e 24 meses e aos quatro, sete e dez anos) e asseguram que não pretendem desistir.
Dizem que é um acompanhamento
especial e garantem que já aprenderam algumas lições importantes com
esta vigilância e rastreio que acrescenta muito ao que fazem de rotina.
Henrique Barros confessa-se impressionado e agradecido pela disponibilidade destas famílias. “Aos pais dos
participantes da Geração 21, temos
que, em primeiro lugar, agradecer o
empenho continuado e exemplar ao
longo destes anos. As manifestações
de interesse, os comentários e críticas. Sobretudo o ajudarem a socieda-

de a perceber que estão a fazer parte
de qualquer coisa maior em saúde e
em ciência”, sublinha. Sobre os mais
novos, chegaram a uma conclusão
inesperada. “Pensávamos que o que
eles gostariam mais de fazer aqui seriam jogos, testes no computador,
uma espécie de Web Summit. Mas
não. O que eles disseram que mais
gostavam era de encontrar pessoas
com quem pudessem falar.”
Henrique Barros nota ainda que
nalguns casos o benefício foi além do
bem comum. “Temos a obrigação de
encontrar uma solução se por algum
motivo detectarmos um problema
de saúde. Por exemplo, temos uma
família em que foi detectada uma leucemia na criança e a família diz-nos
que faz duas visitas regulares, aqui
e a Fátima”, conta. Além das vantagens do conhecimento adquirido
sobre os seus ﬁlhos e as crianças em
geral, as mães também beneﬁciam
directamente deste projecto. Também as mães da Geração 21 são seguidas, com questionários, análises
e medições. Aliás, ao lado, na sala
de espera onde o PÚBLICO conversa
com Marta Lopes, uma outra mãe
não resiste a fazer um comentário.
“Faltam os pais. O pai do Carlos já
perguntou várias vezes por que
não vem também ele fazer exames.
Também queria participar”, diz Ivone Carneiro, que espera que o ﬁlho,
Carlos Eduardo, regresse de um dos
gabinetes onde está a fazer uma recolha de amostra de sangue.
“É claro que os pais importam”,
responde o coordenador do projecto Geração 21. Mas era preciso fazer
escolhas, justiﬁca. As mães fornecem
pistas sobre as inﬂuências intra-uterinas, com as respostas aos questionários sobre a gravidez, há os cordões
umbilicais que foram preservados,
o acompanhamento psicológico e
físico pós-parto e a vertente da conciliação da vida proﬁssional com a
familiar, entre muitas outras linhas
de investigação para explorar.
A Geração 21 tem servido de base
para um enorme conjunto de descobertas cientíﬁcas, em áreas como a
saúde perinatal e pediátrica, obesidade e saúde metabólica, estilos de
vida, saúde cardiovascular, saúde
músculo-esquelética, e bem-estar
psicossocial. Por isso, e em jeito de
agradecimento a todos os que participam neste projecto, a partir de
hoje e durante alguns dias será lançada na cidade do Porto uma campanha publicitária da Geração 21 com
a mensagem “Nascer e crescer com
saúde no Porto”. Se há uns anos o
coordenador do projecto falava em
querer seguir este grupo até aos 21
anos ou até terem ﬁlhos, agora diz
que gostava de os acompanhar “para sempre”. Nem os miúdos nem o
projecto param de crescer.
acfreitas@publico.pt
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Projecto Geração 21 acompanha mais de oito mil crianças desde o dia em que nasceram. Hoje, os
miúdos têm entre 12 e 13 anos. A adolescência está a bater-lhes à porta e eles enfrentam uma nova
fase de avaliações, medições e perguntas dos investigadores. Todos beneficiamos com as respostas.
Foto

Sem medo e sob o olhar da mãe, Carlos Eduardo dá uma amostra de sangue
Nelson Garrido
É um dos maiores estudos longitudinais da Europa e o único deste tipo alguma vez realizado em
Portugal. Tudo começou em 2005 com 8600 recém-nascidos nas maternidades públicas da área
metropolitana do Porto. Os bebés cresceram, acompanhados por uma equipa de curiosos especialistas
que os foi medindo, avaliando e questionando. Agora, chegou a adolescência. O projecto de
investigação Geração 21 entrou na sétima fase de avaliações que vai decorrer até Janeiro de 2020.
Alexandra, Diogo e Carlos são apenas três exemplos de um imenso grupo de miúdos que produz
conhecimento indispensável para conhecer o presente e projectar o futuro da saúde em Portugal.
Este projecto de investigação é uma espécie de poço sem fundo, que se enche de conhecimento que
se vai acumulando ano após ano. A Geração 21 já inspirou mais de uma centena de publicações em
revistas científicas e "uma dúzia" de teses de doutoramento. A lista de novo saber é longa. Com este
trabalho já ficámos a saber que, aos quatro anos, mais de 90% das crianças já consome sal a mais,
que a probabilidade de uma cesariana também depende do hospital escolhido, que as mulheres
engordam nos quatro anos após o parto, que são as mães que mais castigam os filhos, que as
crianças começam a consumir doces logo a partir dos 12 meses, que os filhos de mães fumadoras têm
risco de tensão arterial alta logo aos quatro anos... e muito mais. A nova etapa deste projecto
começou a 13 de Agosto deste ano com a sétima avaliação dos participantes que acabaram de chegar
à interessante fase da adolescência. No início eram mais de oito mil (4430 rapazes e 4217 raparigas)
e agora, com algumas desistências pelo caminho, o grupo terá cerca de 7500 crianças.
É cedo para conclusões sobre esta fase quando a análise ainda vai no início. Mas, Henrique Barros,
que coordena este projecto dos investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto,
vai abrindo a caixa de surpresas. Por esta altura, já se pode dizer que "as crianças portuguesas estão
mais altas, mais gordas, mais informadas, mas também mais dependentes". Dependentes de quê?
Dos pais. Não será uma grande novidade, apenas uma confirmação do que vemos à nossa volta.
Henrique Barros reforça a última informação com alguns exemplos. Muitos destes miúdos, agora com
12 ou 13 anos, ainda não vão sequer sozinhos de casa para a escola. O caminho faz-se de carro com
os pais, mesmo quando a distância é curta. "E às vezes os pais andam a correr de um lado para o
outro para os levar de carro para uma actividade desportiva", acrescenta o investigador acreditando
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que muitos nem sequer percebem a ironia desta situação.
Além do perfil geral que se pode arriscar fazer, Henrique Barros destaca outras conclusões deste
estudo que abrange crianças que vivem nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia,
Valongo e Gondomar. Fala, por exemplo, no mapa da obesidade, que elege Valongo como o concelho
mais gordo e o Porto como o mais magro. "Sabemos agora que há concelhos mais magros e outros
mais gordos e que, se fizermos uma análise mais cuidada ao nível das freguesias, é possível encontrar
uma relação entre os chamados hotspots de obesidade e a proximidade de um McDonalds", diz ao
PÚBLICO.

PUB

Foto

Investigador Henrique Barros é o coordenador do projecto que começou em 2005
Nelson Garrido
Henrique Barros lembra ainda que este estudo também já demonstrou a grande influência de
pequenos gestos do quotidiano da vida familiar. Como um pai contar uma história ao filho antes de
dormir. Há um artigo científico que está à espera de publicação e que mostra que "os meninos cujos
pais até aos quatro anos de idade lhes liam histórias antes de deitar têm evidência clara nos testes de
cognição que vulgarmente chamamos 'testes de inteligência', pontuam mais alto". E não tem a ver
com a classe social, antecipa o investigador que assegura que a diferença que a história faz seria
notada entre famílias do mesmo contexto social. "É plasticidade induzida pelo ambiente", sublinha.
Em contraste com esta experiência positiva, Henrique Barros avisa que em breve será publicado um
outro trabalho apoiado nos dados da geração 21 que mostra o impacto na "expressão do genoma
daquilo que, a nível psicológico, chamamos de stress pós traumático". "Nas crianças que ao longo da
sua vida são sujeitas a formas de educação mais severa, mais violenta, isso não fica só - como se
pensou durante muito tempo -, a moldar a sua forma de ser (as suas emoções e a forma como se
relaciona com os outros), há marcadores biológicos dessa adversidade durante a infância." A título de
exemplo, Henrique Barros diz-nos que "as crianças que vivem em ambientes mais tensos têm
marcadores de inflamação que não estão presentes nas crianças que têm uma vida mais tranquila".
Mais um aviso aos pais.
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"As crianças que vivem em ambientes mais tensos têm marcadores de inflamação que não estão
presentes nas crianças que têm uma vida mais tranquila"
Henrique Barros
Sexo fica de fora
Com os milhares de dados que estão a ser recolhidos - aqui mede-se o peso, a altura e a pressão
arterial e fazem-se exames para a bioimpedância (que indica a quantidade aproximada de músculo,
osso e gordura), espirometria, avaliação do estado pubertário, pupilometria, um exame para avaliar o
nível de hidratação da pele e colheitas de sangue -, foi preciso definir alguns alvos da atenção dos
investigadores. Assim, desta vez, procuram-se as variáveis ligadas à obesidade, aos consumos de
substâncias tóxicas como o tabaco ou o álcool, ao aparecimento da primeira menstruação e aos
primeiros sinais de puberdade nos rapazes. Sobre estas manifestações, Henrique Barros adianta desde
já que foi demonstrado que nos últimos 70 anos a menarca foi antecipada em um ano. A idade média
actualmente está nos 12 anos, com implicações para a idade fértil e para doenças associadas a
factores hormonais na idade adulta. Uma vez que sabemos que a genética demora mesmo muito
tempo a mudar, a explicação poderá estar na exposição química com efeito na bioquímica hormonal,
através dos chamados "disruptores endócrinos", avança Henrique Barros. A alimentação poderá ser
outros dos factores que está a mudar o nosso organismo e os seus timings, não tanto pelo que
sabemos que estamos a comer (mais fruta ou menos legumes) mas pelo que não sabemos
(contaminantes tóxicos "escondidos" nos alimentos).
Além disso, a Geração 21 também explora a saúde respiratória, as alergias e há novas linhas de
investigação dedicadas, por exemplo, aos estuda da reacção à dor crónica em crianças. Espera-se,
com esta avaliação, conhecer marcadores de risco que permitam prever o desenvolvimento de
doenças na vida adulta ou a adopção de comportamentos que as venham a condicionar. Entre as
muitas pontas soltas por onde pegar, há uma que, para já, está de fora. "Não fazemos perguntas
sobre sexo. Seria constrangedor para os miúdos e para os pais", considera o coordenador do projecto.
"O objectivo é pensar na perspectiva da promoção da saúde - como viver mais e melhor desde muito
cedo - e da prevenção das doenças, começando no período da infância, o que se reflecte, mais tarde,
em ganhos de saúde ao longo da vida", refere Henrique Barros.

Foto

Alexandra Moreira passou a manhã em exames para o projecto Geração 21
Nelson Garrido
"Sou muito criança ainda"
Uma das crianças que estão a ser avaliadas no Centro de Investigação Médica da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto no dia que o PÚBLICO visitou o projecto é Alexandra Moreira. Por
uma incrível coincidência, falámos com ela em 2012 quando tinha sete anos. A menina com um
penteado de Pipi das Meias Altas cresceu. Hoje temos à nossa frente uma adolescente de cabelo
comprido, sorriso tímido e faces coradas. Se há uns anos nos confessava que gostava de brincar,
agora admite que o telemóvel ocupa grande parte do seu tempo livre com o Instagram e vídeos de
youtubers. Com sete anos tinha o peso certo, apesar de ter tido de fazer dieta em pequenina. Agora,
diz-nos que o seu prato favorito é massa com carne picada, admite que gosta de doces, come
chicletes todos os dias e, muitas vezes, adia o pequeno-almoço para o meio da manhã altura em que
"ataca" um croissant com queijo.
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A mãe, Patrícia Moreira, não esconde o orgulho com a filha "carinhosa e bem-educada", apenas
lamenta a distracção de Alexandra que aos "sete ou oito anos" foi diagnosticada com défice de
atenção e, desde essa altura, está medicada. Se pedimos a Alexandra Moreira uma espécie de autoavaliação: responde-nos que a sua melhor qualidade será a simpatia e o pior defeito é ser ciumenta.
Na escola tudo vai correndo normalmente. É uma aluna de notas médias, diz a mãe. Educação Física é
a disciplina preferida e a que menos gosta é Matemática.
Diogo Lopes também empurra a Matemática para o fim da lista das preferências de disciplinas
(encabeçada pelas Ciências), mas rapidamente percebemos que é um "menos gosto" relativo. É aluno
de "quadro de honra", conta-nos sem um pingo de vaidade. Com olhos de avelã cercados por umas
enormes e espessas pestanas negras, Diogo convence-nos. "Não me sinto adolescente. Sou muito
criança ainda. Brinco muito. Ainda sou um bocado o palhaço da turma. Acho que temos de aproveitar
a vida. Estar bem-dispostos". A mãe, Marta Lopes, fala com tranquilidade do seu "bom menino, bom
aluno, extremamente sorridente e bem-disposto" e confirma que "ele ainda não deu o salto" para a
adolescência. Não responde torto, é muito sossegado, ajuda os pais e estuda antes de pegar no
telemóvel que tem desde o 5º ano. O único medo de Marta é o medo de todas as mães: que um dia,
por qualquer motivo, o seu menino se perca. E o único excesso de Diogo parece ser a alimentação.
"Gosta de fast food. Se eu deixasse era a loucura. Fruta sim, mas por imposição."

Foto

Diogo Lopes avisa que ainda se sente "muito criança"
Nelson Garrido
E os pais?
As duas mães, Marta Lopes e Patrícia Moreira, compareceram a todas as chamadas do projecto
Geração 21 (as avaliações foram aos 6, 15 e 24 meses e aos 4, 7 e 10 anos) e asseguram que não
pretendem desistir. Dizem que é um acompanhamento especial e garantem que já aprenderam
algumas lições importantes com esta vigilância e rastreio que acrescenta muito ao que fazem de
rotina. Henrique Barros confessa-se impressionado e agradecido pela disponibilidade destas famílias.
"Aos pais dos participantes da Geração 21, temos que, em primeiro lugar, agradecer o empenho
continuado e exemplar ao longo destes anos. As manifestações de interesse, os comentários e críticas.
Sobretudo o ajudarem a sociedade a perceber que estão a fazer parte de qualquer coisa maior em
saúde e em ciência", sublinha. Sobre os mais novos, o coordenador do projecto revela que chegaram a
uma conclusão inesperada. "Pensávamos que o que eles gostariam mais de fazer aqui seriam jogos,
testes no computador, uma espécie de WebSummit. Mas não. O que eles disseram que mais gostavam
era de encontrar pessoas com quem pudessem falar."
Henrique Barros nota ainda que nalguns casos o benefício foi além do bem comum. "Temos a
obrigação de encontrar uma solução se por algum motivo detectarmos um problema de saúde. Por
exemplo, temos uma família em que foi detectada uma leucemia na criança e a família diz-nos que faz
duas visitas regulares, aqui e a Fátima", conta. No caso de Diogo Lopes, por exemplo, não houve
nenhuma doença detectada mas em determinada altura o projecto alertou a mãe. "A nível da
alimentação percebi que estava a cometer alguns erros e corrigi", diz.

"Não me sinto adolescente. Sou muito criança ainda. Brinco muito. A Acho que temos de
aproveitar a vida."
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Diogo Lopes
Além das vantagens do conhecimento adquirido sobre os seus filhos e as crianças em geral, as mães
também beneficiam directamente deste projecto. Também as mães da Geração 21 são seguidas, com
questionários, análises e medições. Aliás, ao lado, na sala de espera onde o PÚBLICO conversa com
Marta Lopes, uma outra mãe não resiste a fazer um comentário. "Faltam os pais. O pai do Carlos já
perguntou várias vezes porque não vem também ele fazer exames. Também queria participar", diz
Ivone Carneiro que espera que o filho, Carlos Eduardo, regresse de um dos gabinetes onde está a
fazer uma recolha de amostra de sangue.
"É claro que os pais importam", responde o coordenador do projecto Geração 21. Mas era preciso
fazer escolhas, justifica. As mães fornecem pistas sobre as influências intra-uterinas, com as respostas
aos questionários sobre a gravidez, há as amostras dos cordões umbilicais que foram preservados, há
o acompanhamento psicológico e físico pós-parto e a vertente da conciliação da vida profissional com
a familiar e o impacto que isso terá nos seus filhos, entre muitas outras linhas de investigação para
explorar.
Foto

O único medo de Marta Lopes é o medo de todas as mães: que um dia, por qualquer motivo, o seu
menino se perca.
Nelson Garrido
A Geração 21 tem servido de base para um enorme conjunto de descobertas científicas, em áreas
como a saúde perinatal e pediátrica, obesidade e saúde metabólica, estilos de vida, saúde
car-diovascular, saúde músculo-esquelética, e bem-estar psicossocial, mas os dados deste grupo
permitiram também a realização de dezenas de teses mestrado e de doutoramento, tendo-se revelado
de uma enorme importância para a preparação das jovens gerações da saúde pública portuguesa. Por
isso, e em jeito de agradecimento a todos os que participam neste projecto, a partir desta quarta-feira
e durante alguns dias será lançada na cidade do Porto uma campanha publicitária da Geração 21 com
a mensagem "Nascer e crescer com saúde no Porto".
Nos últimos anos, as avaliações à Geração 21 têm acontecido com um intervalo de três anos. Seria de
esperar que a próxima fosse aos 15 ou 16. Henrique Barros arredonda e fala numa próxima avaliação
aos 17 anos, depositando todas as esperanças do mundo na obtenção do financiamento necessário
para continuar este trabalho. Os miúdos cresceram e a ambição também. Se há uns anos o
coordenador do projecto falava em querer seguir este grupo até aos 21 anos ou até terem filhos,
agora diz que gostava de os acompanhar "para sempre". Até ao fim das suas vidas.
Andrea Cunha Freitas
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ISPUP estuda os 8 600 adolescentes com 13 anos que integram a Geração XXI

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Câmara Municipal do Porto Online - Porto.pt Online

15/11/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=91602397

Os 8 600 bebés nascidos em 2005 no Grande Porto e que integram o grupo de estudo Geração XXI
estão agora com 13 anos e voltam a ser reavaliados pelos investigadores do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto (ISPUP)
Os 8 600 bebés nascidos em 2005 no Grande Porto e que integram o grupo de estudo Geração XXI
estão com 13 anos e voltam a ser reavaliados pelos investigadores do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP).
Este estudo único permite investigar e compreender a saúde, o crescimento e o desenvolvimento das
crianças nascidas naquele ano nas maternidades públicas da Área Metropolitana do Porto.
Conhecida como a "Coorte das Crianças", a Geração XXI entrou na adolescência e constitui o objeto de
um dos maiores estudos longitudinais da Europa e o único deste tipo alguma vez realizado em
Portugal. Coordenado pelo presidente do ISPUP, Henrique Barros, tem como objetivo caracterizar o
estado de saúde na infância, na adolescência e, mais tarde, na idade adulta, de modo a compreender
os processos de construção da saúde até à maturidade biológica e, mais no geral, a biologia e a
sociologia do envelhecimento, o qual começa desde o nascimento.
Através do estudo desta grande e variada amostra de crianças e do apoio das respetivas famílias, é
produzido conhecimento indispensável para retratar a realidade da saúde em Portugal, projetar o seu
futuro e, especialmente, fornecer as bases científicas para decisões nas políticas de saúde.
Desde o nascimento, os participantes que vivem nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia,
Matosinhos, Maia, Valongo e Gondomar foram sendo seguidos em vários momentos da vida: aos 6, 15
e 24 meses e aos 4, 7 e 10 anos de idade. A nova avaliação da coorte teve início em agosto, numa
altura em que os participantes começaram a chegar aos 13 anos, havendo agora a possibilidade de
conhecer um novo período da sua vida marcado por alterações físicas e comportamentais próprias da
adolescência.
A decorrer no edifício do Centro de Investigação Médica da Universidade do Porto, a nova avaliação vai
estender-se por cerca de um ano e meio.
A Geração XXI tem servido de base para um enorme conjunto de descobertas científicas, em áreas
como a saúde perinatal e pediátrica, obesidade e saúde metabólica, estilos de vida, saúde
cardiovascular, saúde músculo-esquelética e bem-estar psicossocial, mas os dados da coorte
permitiram também a realização de dezenas de teses mestrado e de doutoramento, tendo-se revelado
de uma enorme importância para a preparação das jovens gerações da saúde pública portuguesa.
Saiba mais sobre o projeto Geração XXI em
www.geracao21.com
.
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Há mais de 1300 crianças da Maia no estudo Geração 21

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Maia Primeira Mão Online

Data Publicação:

15/11/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9c25b74a

Mais de oito mil crianças, entre as quais várias centenas do concelho da Maia, estão a ser seguidas por
investigadores do Instituto de Saúde Pública da Há mais de 1300 crianças da Maia no estudo Geração
21. Em 2005 começou esta intervenção e os participantes têm agora 13 anos
Destaque, Sociedade Há mais de 1300 crianças da Maia no estudo Geração 21
Mais de oito mil crianças, entre as quais várias centenas do concelho da Maia, estão a ser seguidas por
investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, no âmbito do Projeto Geração
21 (G21).
O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto tem em pleno funcionamento um programa de
investigação em Saúde Pública, que segue crianças desde o primeiro dia de vida até à idade adulta, já
lá vão 13 anos.
Em 2005 começou esta intervenção e os participantes têm agora 13 anos. Os dados recolhidos estão a
ajudar a produzir conhecimento indispensável para re-tratar a realidade da saúde em Portugal,
projetar o seu futuro e fundamentar decisões em políticas de saúde.
A Câmara Municipal da Maia é um dos parceiros do projeto, colaborando com os investigadores
através de diversos meios, principalmente no seu trabalho de acompanhamento das cerca de 1300
crianças maiatas que estão a ser seguidas nesta coorte (estrutura de investigação muito complexa) de
8647 indivíduos.
Trata-se de um estudo inovador, o primeiro deste tipo a ser realizado em Portugal, cuja criação teve
por base o objetivo de identificar características da gravidez e da infância que se relacionem com o
desenvolvimento e estado de saúde nas fases subsequentes da vida.
Partilhar isto:Carregue aqui para partilhar no Twitter (Opens in new window)Clique para partilhar no
Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Gostar disto:Gosto
Carregando...
Relacionado
15 de Novembro de 2018/por Angélica SantosEtiquetas Geração 21; crianças; estudo; Maia, saúde
públicaPartilharPartilhar FacebookPartilhar TwitterPartilhar no Google+Partilhar PinterestPartilhar
LinkedinPartilhar por Email
Mais de oito mil crianças, entre as quais várias centenas do concelho da Maia, estão a ser seguidas por
investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, no âmbito do Projeto Geração
21 (G21).
O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto tem em pleno funcionamento um programa de
investigação em Saúde Pública, que segue crianças desde o primeiro dia de vida até à idade adulta, já
lá vão 13 anos.
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Em 2005 começou esta intervenção e os participantes têm agora 13 anos. Os dados recolhidos estão a
ajudar a produzir conhecimento indispensável para re-tratar a realidade da saúde em Portugal,
projetar o seu futuro e fundamentar decisões em políticas de saúde.
A Câmara Municipal da Maia é um dos parceiros do projeto, colaborando com os investigadores
através de diversos meios, principalmente no seu trabalho de acompanhamento das cerca de 1300
crianças maiatas que estão a ser seguidas nesta coorte (estrutura de investigação muito complexa) de
8647 indivíduos.
Trata-se de um estudo inovador, o primeiro deste tipo a ser realizado em Portugal, cuja criação teve
por base o objetivo de identificar características da gravidez e da infância que se relacionem com o
desenvolvimento e estado de saúde nas fases subsequentes da vida.
Partilhar isto:Carregue aqui para partilhar no Twitter (Opens in new window)Clique para partilhar no
Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Gostar disto:Gosto
Carregando...
Relacionado
2018-11-15 15:59:01+00:00
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Nascer e crescer com saúde na Maia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Linear Online

Data Publicação:

15/11/2018

URL: http://radiolinear.pt/newsdetails.php?id=12943

Rádio Linear - A rádio de Vila do Conde
Domingo | 18 | Novembro
NOTÍCIA
VOLTAR
Nascer e crescer com saúde na Maia
Mais de 1300 crianças da Maia estão a ser seguidas por investigadores do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto.
Os participantes têm agora 13 anos e os dados recolhidos estão a ajudar a produzir conhecimento
indispensável para retratar a realidade da saúde em Portugal, projetar o seu futuro e fundamentar
decisões em políticas de saúde.
A Câmara Municipal da Maia é um dos parceiros do projeto, colabora com os investigadores através de
diversos meios.
Em Portugal, o projeto Geração XXI, acompanha mais de oito mil as crianças desde o primeiro dia de
vida.
2018-11-15
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Os miúdos estão "mais altos, mais gordos e mais dependentes" - Notícias

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Nova Online

Data Publicação:

14/11/2018

URL: http://www.radionova.fm/noticias/ler/37220

14 de Novembro de 2018 |
Tweet
14 de Novembro de 2018 | por Público
É um dos maiores estudos longitudinais da Europa e o único deste tipo alguma vez realizado em
Portugal. Tudo começou em 2005 com 8600 recém-nascidos nas maternidades públicas da área
metropolitana do Porto. Os bebés cresceram, acompanhados por uma equipa de curiosos especialistas
que os foi medindo, avaliando e questionando. Agora, chegou a adolescência. O projecto de
investigação Geração 21 entrou na sétima fase de avaliações que vai decorrer até Janeiro de 2020.
Alexandra, Diogo e Carlos são apenas três exemplos de um imenso grupo de miúdos que produz
conhecimento indispensável para conhecer o presente e projectar o futuro da saúde em Portugal.
Este projecto de investigação é uma espécie de poço sem fundo, que se enche de conhecimento que
se vai acumulando ano após ano. A Geração 21 já inspirou mais de uma centena de publicações em
revistas científicas e "uma dúzia" de teses de doutoramento. A lista de novo saber é longa. Com este
trabalho já ficámos a saber que, aos quatro anos, mais de 90% das crianças já consome sal a mais,
que a probabilidade de uma cesariana também depende do hospital escolhido, que as mulheres
engordam nos quatro anos após o parto, que são as mães que mais castigam os filhos, que as
crianças começam a consumir doceslogo a partir dos 12 meses, que os filhos de mães fumadoras têm
risco de tensão arterial alta logo aos quatro anos... e muito mais. A nova etapa deste projecto
começou a 13 de Agosto deste ano com a sétima avaliação dos participantes que acabaram de chegar
à interessante fase da adolescência. No início eram mais de oito mil (4430 rapazes e 4217 raparigas)
e agora, com algumas desistências pelo caminho, o grupo terá cerca de 7500 crianças.
É cedo para conclusões sobre esta fase quando a análise ainda vai no início. Mas, Henrique Barros,
que coordena este projecto dos investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto,
vai abrindo a caixa de surpresas. Por esta altura, já se pode dizer que "as crianças portuguesas estão
mais altas, mais gordas, mais informadas, mas também mais dependentes". Dependentes de quê?
Dos pais. Não será uma grande novidade, apenas uma confirmação do que vemos à nossa volta.
Henrique Barros reforça a última informação com alguns exemplos. Muitos destes miúdos, agora com
12 ou 13 anos, ainda não vão sequer sozinhos de casa para a escola. O caminho faz-se de carro com
os pais, mesmo quando a distância é curta. "E às vezes os pais andam a correr de um lado para o
outro para os levar de carro para uma actividade desportiva", acrescenta o investigador acreditando
que muitos nem sequer percebem a ironia desta situação.
Além do perfil geral que se pode arriscar fazer, Henrique Barros destaca outras conclusões deste
estudo que abrange crianças que vivem nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia,
Valongo e Gondomar. Fala, por exemplo, no mapa da obesidade, que elege Valongo como o concelho
mais gordo e o Porto como o mais magro. "Sabemos agora que há concelhos mais magros e outros
mais gordos e que, se fizermos uma análise mais cuidada ao nível das freguesias, é possível encontrar
uma relação entre os chamados hotspots de obesidade e a proximidade de um McDonalds", diz ao
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PÚBLICO.
Henrique Barros lembra ainda que este estudo também já demonstrou a grande influência de
pequenos gestos do quotidiano da vida familiar. Como um pai contar uma história ao filho antes de
dormir. Há um artigo científico que está à espera de publicação e que mostra que "os meninos cujos
pais até aos quatro anos de idade lhes liam histórias antes de deitar têm evidência clara nos testes de
cognição que vulgarmente chamamos 'testes de inteligência', pontuam mais alto". E não tem a ver
com a classe social, antecipa o investigador que assegura que a diferença que a história faz seria
notada entre famílias do mesmo contexto social. "É plasticidade induzida pelo ambiente", sublinha.
Em contraste com esta experiência positiva, Henrique Barros avisa que em breve será publicado um
outro trabalho apoiado nos dados da geração 21 que mostra o impacto na "expressão do genoma
daquilo que, a nível psicológico, chamamos de stress pós traumático". "Nas crianças que ao longo da
sua vida são sujeitas a formas de educação mais severa, mais violenta, isso não fica só - como se
pensou durante muito tempo -, a moldar a sua forma de ser (as suas emoções e a forma como se
relaciona com os outros), há marcadores biológicos dessa adversidade durante a infância." A título de
exemplo, Henrique Barros diz-nos que "as crianças que vivem em ambientes mais tensos têm
marcadores de inflamação que não estão presentes nas crianças que têm uma vida mais tranquila".
Mais um aviso aos pais.
Sexo fica de fora
Com os milhares de dados que estão a ser recolhidos - aqui mede-se o peso, a altura e a pressão
arterial e fazem-se exames para a bioimpedância (que indica a quantidade aproximada de músculo,
osso e gordura), espirometria, avaliação do estado pubertário, pupilometria, um exame para avaliar o
nível de hidratação da pele e colheitas de sangue -, foi preciso definir alguns alvos da atenção dos
investigadores. Assim, desta vez, procuram-se as variáveis ligadas à obesidade, aos consumos de
substâncias tóxicas como o tabaco ou o álcool, ao aparecimento da primeira menstruação e aos
primeiros sinais de puberdade nos rapazes. Sobre estas manifestações, Henrique Barros adianta desde
já que foi demonstrado que nos últimos 70 anos a menarca foi antecipada em um ano. A idade média
actualmente está nos 12 anos, com implicações para a idade fértil e para doenças associadas a
factores hormonais na idade adulta. Uma vez que sabemos que a genética demora mesmo muito
tempo a mudar, a explicação poderá estar na exposição química com efeito na bioquímica hormonal,
através dos chamados "disruptores endócrinos", avança Henrique Barros. A alimentação poderá ser
outros dos factores que está a mudar o nosso organismo e os seus timings, não tanto pelo que
sabemos que estamos a comer (mais fruta ou menos legumes) mas pelo que não sabemos
(contaminantes tóxicos "escondidos" nos alimentos).
Além disso, a Geração 21 também explora a saúde respiratória, as alergias e há novas linhas de
investigação dedicadas, por exemplo, aos estuda da reacção à dor crónica em crianças. Espera-se,
com esta avaliação, conhecer marcadores de risco que permitam prever o desenvolvimento de
doenças na vida adulta ou a adopção de comportamentos que as venham a condicionar. Entre as
muitas pontas soltas por onde pegar, há uma que, para já, está de fora. "Não fazemos perguntas
sobre sexo. Seria constrangedor para os miúdos e para os pais", considera o coordenador do projecto.
"O objectivo é pensar na perspectiva da promoção da saúde - como viver mais e melhor desde muito
cedo - e da prevenção das doenças, começando no período da infância, o que se reflecte, mais tarde,
em ganhos de saúde ao longo da vida", refere Henrique Barros.
"Sou muito criança ainda"
Uma das crianças que estão a ser avaliadas no Centro de Investigação Médica da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto no dia que o PÚBLICO visitou o projecto é Alexandra Moreira. Por
uma incrível coincidência, falámos com ela em 2012 quando tinha sete anos. A menina com um
penteado de Pipi das Meias Altas cresceu. Hoje temos à nossa frente uma adolescente de cabelo
comprido, sorriso tímido e faces coradas. Se há uns anos nos confessava que gostava de brincar,
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agora admite que o telemóvel ocupa grande parte do seu tempo livre com o Instagram e vídeos de
youtubers. Com sete anos tinha o peso certo, apesar de ter tido de fazer dieta em pequenina. Agora,
diz-nos que o seu prato favorito é massa com carne picada, admite que gosta de doces, come
chicletes todos os dias e, muitas vezes, adia o pequeno-almoço para o meio da manhã altura em que
"ataca" um croissant com queijo.
A mãe, Patrícia Moreira, não esconde o orgulho com a filha "carinhosa e bem-educada", apenas
lamenta a distracção de Alexandra que aos "sete ou oito anos" foi diagnosticada com défice de
atenção e, desde essa altura, está medicada. Se pedimos a Alexandra Moreira uma espécie de autoavaliação: responde-nos que a sua melhor qualidade será a simpatia e o pior defeito é ser ciumenta.
Na escola tudo vai correndo normalmente. É uma aluna de notas médias, diz a mãe. Educação Física é
a disciplina preferida e a que menos gosta é Matemática.
Diogo Lopes também empurra a Matemática para o fim da lista das preferências de disciplinas
(encabeçada pelas Ciências), mas rapidamente percebemos que é um "menos gosto" relativo. É aluno
de "quadro de honra", conta-nos sem um pingo de vaidade. Com olhos de avelã cercados por umas
enormes e espessas pestanas negras, Diogo convence-nos. "Não me sinto adolescente. Sou muito
criança ainda. Brinco muito. Ainda sou um bocado o palhaço da turma. Acho que temos de aproveitar
a vida. Estar bem-dispostos". A mãe, Marta Lopes, fala com tranquilidade do seu "bom menino, bom
aluno, extremamente sorridente e bem-disposto" e confirma que "ele ainda não deu o salto" para a
adolescência. Não responde torto, é muito sossegado, ajuda os pais e estuda antes de pegar no
telemóvel que tem desde o 5º ano. O único medo de Marta é o medo de todas as mães: que um dia,
por qualquer motivo, o seu menino se perca. E o único excesso de Diogo parece ser a alimentação.
"Gosta de fast food. Se eu deixasse era a loucura. Fruta sim, mas por imposição."
E os pais?
As duas mães, Marta Lopes e Patrícia Moreira, compareceram a todas as chamadas do projecto
Geração 21 (as avaliações foram aos 6, 15 e 24 meses e aos 4, 7 e 10 anos) e asseguram que não
pretendem desistir. Dizem que é um acompanhamento especial e garantem que já aprenderam
algumas lições importantes com esta vigilância e rastreio que acrescenta muito ao que fazem de
rotina. Henrique Barros confessa-se impressionado e agradecido pela disponibilidade destas famílias.
"Aos pais dos participantes da Geração 21, temos que, em primeiro lugar, agradecer o empenho
continuado e exemplar ao longo destes anos. As manifestações de interesse, os comentários e críticas.
Sobretudo o ajudarem a sociedade a perceber que estão a fazer parte de qualquer coisa maior em
saúde e em ciência", sublinha. Sobre os mais novos, o coordenador do projecto revela que chegaram a
uma conclusão inesperada. "Pensávamos que o que eles gostariam mais de fazer aqui seriam jogos,
testes no computador, uma espécie de WebSummit. Mas não. O que eles disseram que mais gostavam
era de encontrar pessoas com quem pudessem falar."
Henrique Barros nota ainda que nalguns casos o benefício foi além do bem comum. "Temos a
obrigação de encontrar uma solução se por algum motivo detectarmos um problema de saúde. Por
exemplo, temos uma família em que foi detectada uma leucemia na criança e a família diz-nos que faz
duas visitas regulares, aqui e a Fátima", conta. No caso de Diogo Lopes, por exemplo, não houve
nenhuma doença detectada mas em determinada altura o projecto alertou a mãe. "A nível da
alimentação percebi que estava a cometer alguns erros e corrigi", diz.
Além das vantagens do conhecimento adquirido sobre os seus filhos e as crianças em geral, as mães
também beneficiam directamente deste projecto. Também as mães da Geração 21 são seguidas, com
questionários, análises e medições. Aliás, ao lado, na sala de espera onde o PÚBLICO conversa com
Marta Lopes, uma outra mãe não resiste a fazer um comentário. "Faltam os pais. O pai do Carlos já
perguntou várias vezes porque não vem também ele fazer exames. Também queria participar", diz
Ivone Carneiro que espera que o filho, Carlos Eduardo, regresse de um dos gabinetes onde está a
fazer uma recolha de amostra de sangue.
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"É claro que os pais importam", responde o coordenador do projecto Geração 21. Mas era preciso
fazer escolhas, justifica. As mães fornecem pistas sobre as influências intra-uterinas, com as respostas
aos questionários sobre a gravidez, há as amostras dos cordões umbilicais que foram preservados, há
o acompanhamento psicológico e físico pós-parto e a vertente da conciliação da vida profissional com
a familiar e o impacto que isso terá nos seus filhos, entre muitas outras linhas de investigação para
explorar.
A Geração 21 tem servido de base para um enorme conjunto de descobertas científicas, em áreas
como a saúde perinatal e pediátrica, obesidade e saúde metabólica, estilos de vida, saúde
car-diovascular, saúde músculo-esquelética, e bem-estar psicossocial, mas os dados deste grupo
permitiram também a realização de dezenas de teses mestrado e de doutoramento, tendo-se revelado
de uma enorme importância para a preparação das jovens gerações da saúde pública portuguesa. Por
isso, e em jeito de agradecimento a todos os que participam neste projecto, a partir desta quarta-feira
e durante alguns dias será lançada na cidade do Porto uma campanha publicitária da Geração 21 com
a mensagem "Nascer e crescer com saúde no Porto".
Nos últimos anos, as avaliações à Geração 21 têm acontecido com um intervalo de três anos. Seria de
esperar que a próxima fosse aos 15 ou 16. Henrique Barros arredonda e fala numa próxima avaliação
aos 17 anos, depositando todas as esperanças do mundo na obtenção do financiamento necessário
para continuar este trabalho. Os miúdos cresceram e a ambição também. Se há uns anos o
coordenador do projecto falava em querer seguir este grupo até aos 21 anos ou até terem filhos,
agora diz que gostava de os acompanhar "para sempre". Até ao fim das suas vidas.
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Pedro Pimenta realiza palestra ´Desporto e Diabetes´ no aniversário do AVC
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PDF Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial da Diabetes. Para assinalar esse facto, no âmbito das
comemorações do seu 20º aniversário, o AVC - Atlético
16/11 Vila Nova de Famalicão
Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial da Diabetes. Para assinalar esse facto, no âmbito das
comemorações do seu 20º aniversário, o AVC - Atlético Voleibol Clube de Famalicão preparou uma
palestra relacionada com o tema. Assim, na próxima sexta-feira, dia 16, pelas 18h30, no Auditório da
CESPU, em Vila Nova de Famalicão, o nutricionista Pedro Pimenta vai proferir a palestra "Desporto e
Diabetes".
Pedro Pimenta é um jovem nutricionista em início de carreira profissional. Nutricionista com a cédula
profisisonal 3324N, foi aprovado com Distinção nas Provas de Habilitação Profissional da Ordem dos
Nutricionistas em 2017.
No anterior, Pedro Pimenta licenciou-se em Ciências da Nutrição pelo Instituto Universitário de
Ciências da Saúde (Grupo CESPU) tendo-lhe sido atribuído o prémio de Melhor Aluno do Curso no ano
de 2016.
No âmbito do estágio curricular, colaborou com a Associação Portuguesa de Nutrição (APN),
associação da qual se tornou Sócio Efetivo com o seu início da atividade profissional.
Atualmente, Pedro Pimenta é mestrando em Saúde Pública, na Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto (FMUP) desde 2017, sendo igualmente revisor da Comissão Científica Interna do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP). Pedro Pimenta é ainda investigador voluntário no
projeto Heart & Mind Study - Inflammatory biomarkers and neurocognition in cardiovascular diseases,
em curso no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE, financiado pelo Instituto de Investigação e
Formação Avançada em Ciências e Tecnologias da Saúde (IINFACTS)/CESPU.
Diabetes
As células utilizam a glicose como fonte de energia, no entanto para que a glicose seja capaz de entrar
para as células, precisam de insulina.
A insulina liga-se às células permitindo a abertura de uma espécie de porta por onde entra a glicose.
Num organismo saudável a insulina é produzida em quantidades suficientes face à quantidade de
glicose em circulação. Por exemplo, após uma refeição completa, aumentam os níveis de glicemia
(níveis de glicose no sangue), quando isto acontece o pâncreas vai libertar insulina para que a glicose
possa entrar nas células e ser utilizada como energia.
O diabetes caracteriza-se pela deficiência de produção e/ou de ação da insulina. O diabetes tipo 1 é
resultante da destruição autoimune das células produtoras de insulina. O diagnóstico desse tipo de
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diabetes acontece, em geral, durante a infância e a adolescência, mas pode também ocorrer noutras
idades.
Já no diabetes tipo 2, o pâncreas produz insulina, mas há incapacidade de absorção das células
musculares e adiposas. Esse tipo de diabetes é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, acima
do peso, sedentárias, sem hábitos saudáveis de alimentação, mas também pode ocorrer em jovens.
O AVC - Atlético Voleibol Clube de Famalicão é um clube de voleibol feminino.
Clube bem estabelecido em Vila Nova de Famalicão, no âmbito da sua atividade, o AVC engloba todos
os escalões de formação e ainda uma equipa sénior com diversos títulos nacionais conquistados, entre
eles um triplete (supertaça, taça de Portugal e campeonato), facto inédito num clube de voleibol
feminino em Portugal. Atualmente, o AVC é também uma das duas equipas femininas portuguesas
presentes nas competições europeias da modalidade.
Fundado a 10 de Setembro de 1998, cumpre, este ano, 20 anos de existência tendo-se já, nessas
comemorações, para além desta palestra, realizado outras atividades, tais como torneios e jantar
comemorativo do aniversário que reuniu juntando todas as atletas e pessoas ligadas ao clube .
Fontes: AVC, APDP e Endócrino
2018-11-14 14:19:08+00:00
VN
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Geração XXI inicia reavaliação de mais de 8 mil adolescentes do Grande Porto
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A Geração XXI é uma coorte (estudo longitudinal) de recém-nascidos acompanhados pelos
investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) desde 2005.
Refira-se que este estudo único permite investigar e compreender a saúde, o crescimento e o
desenvolvimento de mais de 8.600 crianças que nasceram nas maternidades públicas da área
metropolitana do Porto, e que estão agora a completar 13 anos. Conhecida como a "Coorte das
Crianças", a Geração XXI entrou na adolescência.
Esta coorte de nascimentos, coordenada pelo presidente do ISPUP, Henrique Barros, é um dos maiores
estudos longitudinais da Europa e o único deste tipo alguma vez realizado em Portugal.
Apresenta como objetivo "caracterizar o estado de saúde na infância, na adolescência e, mais tarde,
na idade adulta, de modo a compreender os processos de construção da saúde até à maturidade
biológica e, mais no geral, a biologia e a sociologia do envelhecimento, o qual começa desde o
nascimento", revela nota enviada às redações. Através do estudo desta grande e variada amostra de
crianças e do apoio das respetivas famílias, produz-se conhecimento indispensável para retratar a
realidade da saúde em Portugal, projetar o seu futuro e, especialmente, fornecem-se as bases
científicas para decisões nas políticas de saúde.
Desde o nascimento, os participantes que vivem nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia,
Matosinhos, Maia, Valongo e Gondomar, foram sendo seguidos em vários momentos da vida: aos 6,
15 e 24 meses e aos 4, 7 e 10 anos de idade.
A nova avaliação da coorte iniciou em agosto, numa altura em que os participantes começaram a
chegar aos 13 anos, havendo agora a possibilidade de conhecer um novo período da sua vida marcado
por alterações físicas e comportamentais próprias da adolescência.
Esta avaliação vem dar continuidade a sólidas linhas de investigação, ativamente prosseguidas desde
a criação do projeto, como sejam "os determinantes do crescimento saudável, a epidemiologia da
obesidade, os padrões de curso de vida do metabolismo e da alimentação. Existe também uma grande
atenção à saúde respiratória e abriram-se novas linhas de pesquisa, como o estudo da reação à dor
crónica em crianças".
Além de muitos exames tradicionalmente presentes em consultas de rotina, mas muitas vezes
realizados com maior sofisticação, é também solicitado o preenchimento de um questionário extenso
sobre alimentação e outros comportamentos, como consumos de tabaco ou de álcool, ou diferentes
aspetos psicossociais.
Espera-se, assim, com esta avaliação, conhecer marcadores de risco que permitam prever o
desenvolvimento de doenças na vida adulta ou a adoção de comportamentos que as venham a
condicionar. "O objetivo é pensar na perspetiva da promoção da saúde - como viver mais e melhor
desde muito cedo - e da prevenção das doenças, começando no período da infância, o que se reflete,
mais tarde, em ganhos de saúde ao longo da vida", refere Henrique Barros.
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A decorrer no edifício do Centro de Investigação Médica da Universidade do Porto, a avaliação irá
estender-se por cerca de um ano e meio. A colaboração dos pais nesta etapa é fundamental.
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Há mais de 1300 crianças da Maia
no estudo Geração 21
Mais de oito mil crianças, entre as quais várias centenas do concelho da Maia, estão a ser seguidas por investigadores do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto, no âmbito do Projeto Geração 21 (G21).
Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto tem em
pleno funcionamento um programa de investigação em Saúde Pública,
que segue crianças desde o primeiro dia de
vida até à idade adulta, já lá vão 13 anos.
Em 2005 começou esta intervenção e os
participantes têm agora 13 anos. Os dados recolhidos estão a ajudar a produzir
conhecimento indispensável para retratar
a realidade da saúde em Portugal, projetar
o seu futuro e fundamentar decisões em
políticas de saúde.
A Câmara Municipal da Maia é um dos
parceiros do projeto, colaborando com os
investigadores através de diversos meios,
principalmente no seu trabalho de acompanhamento das cerca de 1300 crianças
maiatas que estão a ser seguidas nesta
coorte (estrutura de investigação muito
complexa) de 8647 indivíduos.
Trata-se de um estudo inovador, o primei-

Q

ro deste tipo a ser realizado em Portugal, identificar características da gravidez e
cuja criação teve por base o objetivo de da infância que se relacionem com o de-

senvolvimento e estado de saúde nas fases
subsequentes da vida.

Página 23

A24

ID: 77834683
SAÚDE

16-11-2018

Meio: Imprensa

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 26,00 x 12,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mais de 1300 crianças maiatas integram projeto

Nascer e crescer com saúde na Maia
O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) tem em pleno funcionamento um programa de investigação
em saúde pública, que segue, desde o primeiro dia de vida, através do projeto “Geração XXI”.
Este projeto é o primeiro estudo do seu
tipo alguma vez realizado em Portugal. Surgiu da necessidade e interesse de estudar e
tipificar o desenvolvimento pré-natal e pósnatal, de modo a conhecer melhor o estado
em que encontramos a saúde na infância, na
adolescência e mais tarde, na fase adulta.
Para se tornar um estudo cientificamente
estruturado foram recrutados , na àrea metropolitana do porto, entre abril de 2005 e
agosto 2006, 8647 recém-nascidos em 5
hospitais públicos que possuíam maternidade.
O ISPUP tem vindo a realizar vários estudos que comportam entrevista aos pais , um
questionário sobre características sociode-

mográficas, história clínica e reprodutiva,
cuidados pré-natais e hábitos e comportamentos antes e durante a gravidez. Aos Pais
foram medidos peso e altura e aos recémnascidos realizaram-se medições antropométricas mais detalhadas. Foi recolhida uma
amostra de sangue da mãe, pai e do cordão
umbilical. Este estudo vem no sentido de
acompanhar e avaliar estas crianças até à
idade adulta.
Os dados recolhidos estão a ajudar a
produzir conhecimento indispensável para
re¬tratar a realidade da saúde em Portugal,
projetar o seu futuro e fundamentar decisões
em políticas de saúde.
A Câmara Municipal da Maia é um dos
parceiros do projeto, colaborando com os investigadores através de diversos meios,
principalmente no seu trabalho de acompanhamento das mais de 1300 crianças maiatas, de um cômputo geral de oito mil que
estão a ser seguidas.
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