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Baixo peso
associado à crise
• Um estudo de investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que o aumento de bebés nascidos com
baixo peso (menos de 2,5 quilogramas) está associado à
crise financeira de 20072008, em Portugal. Esta situa
ção é ainda mais evidente nos
recém-nascidos de mães imigrantes.

Página 1

A2

ID: 68837729

29-03-2017

Tiragem: 32559

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 10,63 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Estudo

Crise fez aumentar
casos de bebés
com baixo peso
Um estudo assinado por
investigadores do Instituto de
Saúde Pública da Universidade
do Porto associou a crise
financeira de 2007-2008 ao
aumento do número de bebés
que nasceram com baixo
peso em Portugal (menos de
2,5 quilos). Segundo o artigo,
publicado na revista BMJ Global
Health, os recém-nascidos de
mães imigrantes estão entre os
mais afectados.
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De acordo com esta investigação, publicada na revista "BMJ Global Health", os recém-nascidos de
mães imigrantes estão entre os mais afetados.
Henrique Barros, responsável pela Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), e um dos autores do estudo, defende,
por isso, que "o governo reforce as políticas sociais para as grávidas estrangeiras, trabalhadoras ou
noutras situações vulneráveis, mantendo a igualdade, efetiva, na saúde, durante a gestação".
Os investigadores do ISPUP avaliaram dados oficiais de dois milhões de nascimentos registados em
Portugal, entre 1995 e 2014, concluindo que a crise fez aumentar o número de bebés que nascem
abaixo do peso.
O estudo concluiu que entre 2006 e 2014, houve uma subida do número de nascimentos com baixo
peso em Portugal (de 6% para 7%), mas esta tendência já vinha de anos anteriores à crise de 20072008.
"No entanto, nas mulheres imigrantes, o aumento é mais notório (1,5 pontos percentuais), porque na
década anterior a tendência era de descida", sublinhou Henrique Barros.
Os autores do estudo referem que há vários anos que Portugal tem registado um aumento do número
de crianças que nascem com pouco peso, devido ao adiamento da maternidade e ao consumo do
tabaco durante a gravidez, por exemplo.
Contudo, os dados mostram que "essa tendência foi acelerada nos anos posteriores à crise financeira
e de forma muita mais acentuada nas mães imigrantes, que são, sublinhe-se, responsáveis por cerca
de 10% dos bebés nascidos em território nacional".
Os especialistas salientam que as crianças que nascem com menos de 2,5 quilos têm uma
desvantagem significativa na sua saúde futura, com maior probabilidade de desenvolverem doenças
crónicas ao longo da vida.
Na sexta-feira, o ISPUP anunciou que começa em abril a avaliar o acesso das mulheres imigrantes aos
serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o nível de satisfação quanto aos cuidados durante
e pós-parto.
Com este estudo, designado "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados", pretende-se "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas
mulheres imigrantes, em comparação com a população portuguesa", disse à Lusa Henrique Barros.
Para obtenção dos dados vão ser inquiridas sete mil mulheres (3.500 imigrantes e 3.500 portuguesas
nativas), durante o período de dez meses a um ano, sendo o recrutamento das participantes realizado
por profissionais de 38 centros hospitalares com maternidade (todos os que se localizam em Portugal
Continental).
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A equipa envolvida no projeto pretende perceber se os dispositivos legais - como o direito a cuidados
sem restrição - funcionam de forma efetiva, o que lhes vai permitir analisar "as desigualdades que as
imigrantes enfrentam" nesses casos.
Os resultados deste estudo vão servir de base para apoiar decisões no âmbito da implementação de
programas de saúde relacionados com a gravidez e da integração das imigrantes no Sistema Nacional
de Saúde, referiu Henrique Barros.
A investigação vai permitir ainda comparar as práticas portuguesas com as realizadas em países como
o Canadá, a Austrália, o Reino Unido e a Noruega, nos quais se aplicam questionários semelhantes aos
utilizados em território nacional.
Participam neste estudo cerca de 14 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde
pública e de obstetrícia do ISPUP, bem como 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
2017-03-28 12:30:08+01:00
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Um estudo associou a crise financeira de 2007-2008 ao aumento do número de bebés que nasceram
com baixo peso em Portugal (menos de 2,5 quilos).
De acordo com esta investigação, assinada por investigadores do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP) e publicada na revista "BMJ Global Health", os recém-nascidos de mães
imigrantes estão entre os mais afetados.
Henrique Barros, responsável pela Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do
ISPUP, e um dos autores do estudo, defende, por isso, que "o governo reforce as políticas sociais para
as grávidas estrangeiras, trabalhadoras ou noutras situações vulneráveis, mantendo a igualdade,
efetiva, na saúde, durante a gestação".
Os investigadores do ISPUP avaliaram dados oficiais de dois milhões de nascimentos registados em
Portugal, entre 1995 e 2014, concluindo que a crise fez aumentar o número de bebés que nascem
abaixo do peso.
O estudo concluiu que entre 2006 e 2014, houve uma subida do número de nascimentos com baixo
peso em Portugal (de 6% para 7%), mas esta tendência já vinha de anos anteriores à crise de 20072008.
"No entanto, nas mulheres imigrantes, o aumento é mais notório (1,5 pontos percentuais), porque na
década anterior a tendência era de descida", sublinhou Henrique Barros.
Os autores do estudo referem que há vários anos que Portugal tem registado um aumento do número
de crianças que nascem com pouco peso, devido ao adiamento da maternidade e ao consumo do
tabaco durante a gravidez, por exemplo.
Contudo, os dados mostram que "essa tendência foi acelerada nos anos posteriores à crise financeira
e de forma muita mais acentuada nas mães imigrantes, que são, sublinhe-se, responsáveis por cerca
de 10% dos bebés nascidos em território nacional".
Os especialistas salientam que as crianças que nascem com menos de 2,5 quilos têm uma
desvantagem significativa na sua saúde futura, com maior probabilidade de desenvolverem doenças
crónicas ao longo da vida.
Novo estudo em abril
Na sexta-feira, o ISPUP anunciou que começa em abril a avaliar o acesso das mulheres imigrantes aos
serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o nível de satisfação quanto aos cuidados durante
e pós-parto.

Página 5

Com este estudo, designado "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados", pretende-se "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas
mulheres imigrantes, em comparação com a população portuguesa", disse à Lusa Henrique Barros.
Para obtenção dos dados vão ser inquiridas sete mil mulheres (3500 imigrantes e 3500 portuguesas
nativas), durante o período de dez meses a um ano, sendo o recrutamento das participantes realizado
por profissionais de 38 centros hospitalares com maternidade (todos os que se localizam em Portugal
Continental).
A equipa envolvida no projeto pretende perceber se os dispositivos legais - como o direito a cuidados
sem restrição - funcionam de forma efetiva, o que lhes vai permitir analisar "as desigualdades que as
imigrantes enfrentam" nesses casos.
Os resultados deste estudo vão servir de base para apoiar decisões no âmbito da implementação de
programas de saúde relacionados com a gravidez e da integração das imigrantes no Sistema Nacional
de Saúde, referiu Henrique Barros.
A investigação vai permitir ainda comparar as práticas portuguesas com as realizadas em países como
o Canadá, a Austrália, o Reino Unido e a Noruega, nos quais se aplicam questionários semelhantes aos
utilizados em território nacional.
Participam neste estudo cerca de 14 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde
pública e de obstetrícia do ISPUP, bem como 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
28 março 2017

Página 6

A7

Crise será responsável por aumento de bebés nascidos com baixo peso

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

28-03-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5924425b

Um estudo assinado por investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP) associou a crise financeira de 2007-2008 ao aumento do número de bebés que nasceram com
baixo peso em Portugal (menos de 2,5 quilos).
De acordo com esta investigação, publicada na revista 'BMJ Global Health' e a que a Lusa teve hoje
acesso, os recém-nascidos de mães imigrantes estão entre os mais afetados.
PUB
Henrique Barros, responsável pela Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do
ISPUP, e um dos autores do estudo, defende, por isso, que "o governo reforce as políticas sociais para
as grávidas estrangeiras, trabalhadoras ou noutras situações vulneráveis, mantendo a igualdade,
efetiva, na saúde, durante a gestação".
Os investigadores do ISPUP avaliaram dados oficiais de dois milhões de nascimentos registados em
Portugal, entre 1995 e 2014, concluindo que a crise fez aumentar o número de bebés que nascem
abaixo do peso.
O estudo concluiu que entre 2006 e 2014, houve uma subida do número de nascimentos com baixo
peso em Portugal (de 6% para 7%), mas esta tendência já vinha de anos anteriores à crise de 20072008.
"No entanto, nas mulheres imigrantes, o aumento é mais notório (1,5 pontos percentuais), porque na
década anterior a tendência era de descida", sublinhou Henrique Barros.
Os autores do estudo referem que há vários anos que Portugal tem registado um aumento do número
de crianças que nascem com pouco peso, devido ao adiamento da maternidade e ao consumo do
tabaco durante a gravidez, por exemplo.
Contudo, os dados mostram que "essa tendência foi acelerada nos anos posteriores à crise financeira
e de forma muita mais acentuada nas mães imigrantes, que são, sublinhe-se, responsáveis por cerca
de 10% dos bebés nascidos em território nacional".
Os especialistas salientam que as crianças que nascem com menos de 2,5 quilos têm uma
desvantagem significativa na sua saúde futura, com maior probabilidade de desenvolverem doenças
crónicas ao longo da vida.
Na sexta-feira, o ISPUP anunciou que começa em abril a avaliar o acesso das mulheres imigrantes aos
serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o nível de satisfação quanto aos cuidados durante
e pós-parto.
Com este estudo, designado "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados", pretende-se "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas
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mulheres imigrantes, em comparação com a população portuguesa", disse à Lusa Henrique Barros.
Para obtenção dos dados vão ser inquiridas sete mil mulheres (3.500 imigrantes e 3.500 portuguesas
nativas), durante o período de dez meses a um ano, sendo o recrutamento das participantes realizado
por profissionais de 38 centros hospitalares com maternidade (todos os que se localizam em Portugal
Continental).
A equipa envolvida no projeto pretende perceber se os dispositivos legais - como o direito a cuidados
sem restrição - funcionam de forma efetiva, o que lhes vai permitir analisar "as desigualdades que as
imigrantes enfrentam" nesses casos.
Os resultados deste estudo vão servir de base para apoiar decisões no âmbito da implementação de
programas de saúde relacionados com a gravidez e da integração das imigrantes no Sistema Nacional
de Saúde, referiu Henrique Barros.
A investigação vai permitir ainda comparar as práticas portuguesas com as realizadas em países como
o Canadá, a Austrália, o Reino Unido e a Noruega, nos quais se aplicam questionários semelhantes aos
utilizados em território nacional.
Participam neste estudo cerca de 14 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde
pública e de obstetrícia do ISPUP, bem como 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
há 42 mins
POR Lusa

Página 8

A9

Estudo da Universidade do Porto liga bebés com baixo peso à crise

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto24 Online

Data Publicação:

28-03-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7945be19

Um estudo assinado do ISPUP associou a crise financeira de 2007-2008 ao aumento do número de
bebés que nasceram com baixo peso em Portugal
De acordo com esta investigação, publicada na revista 'BMJ Global Health' e a que a Lusa teve acesso
esta terça-feira, os recém-nascidos de mães imigrantes estão entre os mais afetados.
Henrique Barros, responsável pela Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do
ISPUP, e um dos autores do estudo, defende, por isso, que "o governo reforce as políticas sociais para
as grávidas estrangeiras, trabalhadoras ou noutras situações vulneráveis, mantendo a igualdade,
efetiva, na saúde, durante a gestação".
Os investigadores do ISPUP avaliaram dados oficiais de dois milhões de nascimentos registados em
Portugal, entre 1995 e 2014, concluindo que a crise fez aumentar o número de bebés que nascem
abaixo do peso.
O estudo concluiu que entre 2006 e 2014, houve uma subida do número de nascimentos com baixo
peso em Portugal (de seis para sete por cento), mas esta tendência já vinha de anos anteriores à crise
de 2007-2008.
"No entanto, nas mulheres imigrantes, o aumento é mais notório (1,5 pontos percentuais), porque na
década anterior
a tendência era de descida", sublinhou Henrique Barros.
Os autores do estudo referem que há vários anos que Portugal tem registado um aumento do número
de crianças que nascem com pouco peso, devido ao adiamento da maternidade e ao consumo do
tabaco durante a gravidez, por exemplo.
Contudo, os dados mostram que "essa tendência foi acelerada nos anos posteriores à crise financeira
e de forma muita mais acentuada nas mães imigrantes, que são, sublinhe-se, responsáveis por cerca
de 10 por cento dos bebés nascidos em território nacional".
Os especialistas salientam que as crianças que nascem com menos de 2,5 quilos têm uma
desvantagem significativa na sua saúde futura, com maior probabilidade de desenvolverem doenças
crónicas ao longo da vida.
Na última sexta-feira, o ISPUP anunciou que em abril começará a avaliar o acesso das mulheres
imigrantes aos serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o nível de satisfação quanto aos
cuidados durante e pós-parto.
Com este estudo, designado 'Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados', pretende-se "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas
mulheres imigrantes, em comparação com a população portuguesa", disse à Lusa Henrique Barros.
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Para obtenção dos dados vão ser inquiridas sete mil mulheres (3500 imigrantes e 3500 portuguesas
nativas), durante o período de dez meses a um ano, sendo o recrutamento das participantes realizado
por profissionais de 38 centros hospitalares com maternidade (todos os que se localizam em Portugal
Continental).
A equipa envolvida no projeto pretende perceber se os dispositivos legais - como o direito a cuidados
sem restrição - funcionam de forma efetiva, o que lhes vai permitir analisar "as desigualdades que as
imigrantes enfrentam" nesses casos.
Os resultados deste estudo vão servir de base para apoiar decisões no âmbito da implementação de
programas de saúde relacionados com a gravidez e da integração das imigrantes no Sistema Nacional
de Saúde, referiu Henrique Barros.
A investigação vai permitir ainda comparar as práticas portuguesas com as realizadas em países como
o Canadá, a Austrália, o Reino Unido e a Noruega, nos quais se aplicam questionários semelhantes aos
utilizados em território nacional.
Participam neste estudo cerca de 14 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde
pública e de obstetrícia do ISPUP, bem como 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
28 Mar 2017, 11:33
Redação, com Lusa
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O estudo concluiu que entre 2006 e 2014, houve uma subida do número de nascimentos com baixo
peso em Portugal, sobretudo entre as mulheres imigrantes.
Os investigadores do ISPUP avaliaram dados oficiais de dois milhões de nascimentos Rui Gaudêncio
Um estudo assinado por investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP) associou a crise financeira de 2007-2008 ao aumento do número de bebés que nasceram com
baixo peso em Portugal (menos de 2,5 quilos).
De acordo com esta investigação, publicada na revista BMJ Global Health e a que a Lusa teve acesso
nesta terça-feira, os recém-nascidos de mães imigrantes estão entre os mais afectados.
Serviços de saúde estão a dificultar acesso a grávidas imigrantes
Henrique Barros, responsável pela Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do
ISPUP, e um dos autores do estudo, defende, por isso, que "o governo reforce as políticas sociais para
as grávidas estrangeiras, trabalhadoras ou noutras situações vulneráveis, mantendo a igualdade,
efectiva, na saúde, durante a gestação".
Os investigadores do ISPUP avaliaram dados oficiais de dois milhões de nascimentos registados em
Portugal, entre 1995 e 2014, concluindo que a crise fez aumentar o número de bebés que nascem
abaixo do peso.
O estudo concluiu que entre 2006 e 2014, houve uma subida do número de nascimentos com baixo
peso em Portugal (de 6% para 7%), mas esta tendência já vinha de anos anteriores à crise de 20072008. "No entanto, nas mulheres imigrantes, o aumento é mais notório (1,5 pontos percentuais),
porque na década anterior a tendência era de descida", sublinhou Henrique Barros.
Os autores do estudo referem que há vários anos que Portugal tem registado um aumento do número
de crianças que nascem com pouco peso, devido ao adiamento da maternidade e ao consumo do
tabaco durante a gravidez, por exemplo.
Contudo, os dados mostram que "essa tendência foi acelerada nos anos posteriores à crise financeira
e de forma muita mais acentuada nas mães imigrantes, que são, sublinhe-se, responsáveis por cerca
de 10% dos bebés nascidos em território nacional".
Os especialistas salientam que as crianças que nascem com menos de 2,5 quilos têm uma
desvantagem significativa na sua saúde futura, com maior probabilidade de desenvolverem doenças
crónicas ao longo da vida.
Na sexta-feira, o ISPUP anunciou que começa em Abril a avaliar o acesso das mulheres imigrantes aos
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serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o nível de satisfação quanto aos cuidados durante
e pós-parto.
O melhor do Público no email
Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais
profundos do Público.
Subscrever ×
Com este estudo, designado "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados", pretende-se "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas
mulheres imigrantes, em comparação com a população portuguesa", disse à Lusa Henrique Barros.
Para obtenção dos dados vão ser inquiridas sete mil mulheres (3500 imigrantes e 3500 portuguesas
nativas), durante o período de dez meses a um ano, sendo o recrutamento das participantes realizado
por profissionais de 38 centros hospitalares com maternidade (todos os que se localizam em Portugal
Continental).
A equipa envolvida no projecto pretende perceber se os dispositivos legais - como o direito a cuidados
sem restrição - funcionam de forma efectiva, o que lhes vai permitir analisar "as desigualdades que as
imigrantes enfrentam" nesses casos.
28 de março de 2017, 13:03
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28 Mar 2017 12:18 // Nuno Noronha // Notícias // Com Lusa
Um estudo assinado por investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP) associou a crise financeira de 2007-2008 ao aumento do número de bebés que nasceram com
baixo peso em Portugal (menos de 2,5 quilos).
créditos: TIAGO PETINGA/LUSA
De acordo com esta investigação, publicada na revista "BMJ Global Health", os recém-nascidos de
mães imigrantes estão entre os mais afetados. Henrique Barros, responsável pela Unidade de
Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do ISPUP, e um dos autores do estudo, defende,
por isso, que "o governo reforce as políticas sociais para as grávidas estrangeiras, trabalhadoras ou
noutras situações vulneráveis, mantendo a igualdade, efetiva, na saúde".
Os investigadores do ISPUP avaliaram dados oficiais de dois milhões de nascimentos registados em
Portugal, entre 1995 e 2014, concluindo que a crise fez aumentar o número de bebés que nascem
abaixo do peso.
O estudo concluiu que entre 2006 e 2014 houve uma subida do número de nascimentos com baixo
peso em Portugal (de 6% para 7%), mas esta tendência já vinha de anos anteriores à crise de 20072008. "No entanto, nas mulheres imigrantes, o aumento é mais notório (1,5 pontos percentuais),
porque na década anterior a tendência era de descida", sublinhou Henrique Barros.
Outros fatores: adiamento da maternidade e consumo do tabaco
Os autores do estudo referem que há vários anos que Portugal tem registado um aumento do número
de crianças que nascem com pouco peso, devido ao adiamento da maternidade e ao consumo do
tabaco durante a gravidez, por exemplo.
Contudo, os dados mostram que "essa tendência foi acelerada nos anos posteriores à crise financeira
e de forma muita mais acentuada nas mães imigrantes, que são, sublinhe-se, responsáveis por cerca
de 10% dos bebés nascidos em território nacional".
Os especialistas salientam que as crianças que nascem com menos de 2,5 quilos têm uma
desvantagem significativa na sua saúde futura, com maior probabilidade de desenvolverem doenças
crónicas ao longo da vida.
Como dormem os casais que estão à espera de bebé?
Na sexta-feira, o ISPUP anunciou que começa em abril a avaliar o acesso das mulheres imigrantes aos
serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o nível de satisfação quanto aos cuidados durante
e pós-parto.
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Com este estudo, designado "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados", pretende-se "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas
mulheres imigrantes, em comparação com a população portuguesa", disse à Lusa Henrique Barros.
Para obtenção dos dados vão ser inquiridas sete mil mulheres (3.500 imigrantes e 3.500 portuguesas
nativas), durante o período de dez meses a um ano, sendo o recrutamento das participantes realizado
por profissionais de 38 centros hospitalares com maternidade (todos os que se localizam em Portugal
Continental).
A equipa envolvida no projeto pretende perceber se os dispositivos legais - como o direito a cuidados
sem restrição - funcionam de forma efetiva, o que lhes vai permitir analisar "as desigualdades que as
imigrantes enfrentam" nesses casos.
Os resultados deste estudo vão servir de base para apoiar decisões no âmbito da implementação de
programas de saúde relacionados com a gravidez e da integração das imigrantes no Sistema Nacional
de Saúde, referiu Henrique Barros.
A investigação vai permitir ainda comparar as práticas portuguesas com as realizadas em países como
o Canadá, a Austrália, o Reino Unido e a Noruega, nos quais se aplicam questionários semelhantes aos
utilizados em território nacional.
Participam neste estudo cerca de 14 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde
pública e de obstetrícia do ISPUP, bem como 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
28 mar 2017 12:18
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Investigação concluiu que entre 2006 e 2014, houve uma subida do número de nascimentos com
baixo peso em Portugal (de 6% para 7%), mas esta tendência já vinha de anos anteriores à crise de
2007-2008
2017-03-28 12:27/ EC
Maternidade (Lusa)
2017-03-28 12:27/ EC
Um estudo assinado por investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP) associou a crise financeira de 2007-2008 ao aumento do número de bebés que nasceram com
baixo peso em Portugal (menos de 2,5 quilos).
De acordo com esta investigação, publicada na revista "BMJ Global Health" e a que a Lusa teve hoje
acesso, os recém-nascidos de mães imigrantes estão entre os mais afetados.
Henrique Barros, responsável pela Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do
ISPUP, e um dos autores do estudo, defende, por isso, que "o governo reforce as políticas sociais para
as grávidas estrangeiras, trabalhadoras ou noutras situações vulneráveis, mantendo a igualdade,
efetiva, na saúde, durante a gestação".
Os investigadores do ISPUP avaliaram dados oficiais de dois milhões de nascimentos registados em
Portugal, entre 1995 e 2014, concluindo que a crise fez aumentar o número de bebés que nascem
abaixo do peso.
O estudo concluiu que entre 2006 e 2014, houve uma subida do número de nascimentos com baixo
peso em Portugal (de 6% para 7%), mas esta tendência já vinha de anos anteriores à crise de 20072008.
No entanto, nas mulheres imigrantes, o aumento é mais notório (1,5 pontos percentuais), porque na
década anterior a tendência era de descida", sublinhou Henrique Barros.
Os autores do estudo referem que há vários anos que Portugal tem registado um aumento do número
de crianças que nascem com pouco peso, devido ao adiamento da maternidade e ao consumo do
tabaco durante a gravidez, por exemplo.
Contudo, os dados mostram que "essa tendência foi acelerada nos anos posteriores à crise financeira
e de forma muita mais acentuada nas mães imigrantes, que são, sublinhe-se, responsáveis por cerca
de 10% dos bebés nascidos em território nacional".
Os especialistas salientam que as crianças que nascem com menos de 2,5 quilos têm uma
desvantagem significativa na sua saúde futura, com maior probabilidade de desenvolverem doenças
crónicas ao longo da vida.
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Na sexta-feira, o ISPUP anunciou que começa em abril a avaliar o acesso das mulheres imigrantes aos
serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o nível de satisfação quanto aos cuidados durante
e pós-parto.
Com este estudo, designado "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados", pretende-se "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas
mulheres imigrantes, em comparação com a população portuguesa", disse à Lusa Henrique Barros.
Para obtenção dos dados vão ser inquiridas sete mil mulheres (3.500 imigrantes e 3.500 portuguesas
nativas), durante o período de dez meses a um ano, sendo o recrutamento das participantes realizado
por profissionais de 38 centros hospitalares com maternidade (todos os que se localizam em Portugal
Continental).
A equipa envolvida no projeto pretende perceber se os dispositivos legais - como o direito a cuidados
sem restrição - funcionam de forma efetiva, o que lhes vai permitir analisar "as desigualdades que as
imigrantes enfrentam" nesses casos.
Os resultados deste estudo vão servir de base para apoiar decisões no âmbito da implementação de
programas de saúde relacionados com a gravidez e da integração das imigrantes no Sistema Nacional
de Saúde, referiu Henrique Barros.
A investigação vai permitir ainda comparar as práticas portuguesas com as realizadas em países como
o Canadá, a Austrália, o Reino Unido e a Noruega, nos quais se aplicam questionários semelhantes aos
utilizados em território nacional.
Participam neste estudo cerca de 14 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde
pública e de obstetrícia do ISPUP, bem como 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
2017-03-28 12:27 2017-03-28 12:27
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Estudo associa crise a aumento de bebés nascidos com baixo peso
28 de março de 2017
Um estudo assinado por investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP) associou a crise financeira de 2007-2008 ao aumento do número de bebés que nasceram com
baixo peso em Portugal (menos de 2,5 quilos).
De acordo com esta investigação, publicada na revista "BMJ Global Health" e a que a "Lusa" teve hoje
acesso, os recém-nascidos de mães imigrantes estão entre os mais afetados.
Henrique Barros, responsável pela Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do
ISPUP, e um dos autores do estudo, defende, por isso, que o governo reforce as políticas sociais para
as grávidas estrangeiras, trabalhadoras ou noutras situações vulneráveis, mantendo a igualdade,
efetiva, na saúde, durante a gestação .
Os investigadores do ISPUP avaliaram dados oficiais de dois milhões de nascimentos registados em
Portugal, entre 1995 e 2014, concluindo que a crise fez aumentar o número de bebés que nascem
abaixo do peso.
O estudo concluiu que entre 2006 e 2014, houve uma subida do número de nascimentos com baixo
peso em Portugal (de 6% para 7%), mas esta tendência já vinha de anos anteriores à crise de 20072008.
No entanto, nas mulheres imigrantes, o aumento é mais notório (1,5 pontos percentuais), porque na
década anterior a tendência era de descida , sublinhou Henrique Barros.
Os autores do estudo referem que há vários anos que Portugal tem registado um aumento do número
de crianças que nascem com pouco peso, devido ao adiamento da maternidade e ao consumo do
tabaco durante a gravidez, por exemplo.
Contudo, os dados mostram que essa tendência foi acelerada nos anos posteriores à crise financeira e
de forma muita mais acentuada nas mães imigrantes, que são, sublinhe-se, responsáveis por cerca de
10% dos bebés nascidos em território nacional .
Os especialistas salientam que as crianças que nascem com menos de 2,5 quilos têm uma
desvantagem significativa na sua saúde futura, com maior probabilidade de desenvolverem doenças
crónicas ao longo da vida.
Na sexta-feira, o ISPUP anunciou que começa em abril a avaliar o acesso das mulheres imigrantes aos
serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o nível de satisfação quanto aos cuidados durante
e pós-parto.
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Com este estudo, designado "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados", pretende-se compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas
mulheres imigrantes, em comparação com a população portuguesa , disse à "Lusa" Henrique Barros.
Para obtenção dos dados vão ser inquiridas sete mil mulheres (3.500 imigrantes e 3.500 portuguesas
nativas), durante o período de dez meses a um ano, sendo o recrutamento das participantes realizado
por profissionais de 38 centros hospitalares com maternidade (todos os que se localizam em Portugal
Continental).
A equipa envolvida no projeto pretende perceber se os dispositivos legais - como o direito a cuidados
sem restrição - funcionam de forma efetiva, o que lhes vai permitir analisar as desigualdades que as
imigrantes enfrentam nesses casos.
Os resultados deste estudo vão servir de base para apoiar decisões no âmbito da implementação de
programas de saúde relacionados com a gravidez e da integração das imigrantes no Sistema Nacional
de Saúde, referiu Henrique Barros.
A investigação vai permitir ainda comparar as práticas portuguesas com as realizadas em países como
o Canadá, a Austrália, o Reino Unido e a Noruega, nos quais se aplicam questionários semelhantes aos
utilizados em território nacional.
Participam neste estudo cerca de 14 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde
pública e de obstetrícia do ISPUP, bem como 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
28 de março de 2017

Página 18

A19

Duração: 00:02:34

TSF
ID: 68772240

OCS: TSF - Notícias

24-03-2017 07:11

Crise: Nascem mais bebés com baixo peso
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O número de bebés que nascem com peso a menos aumentou por causa da crise. A conclusão consta
de um estudo inédito no mundo que analisou os dados dos 2 milhões de nascimentos em Portugal
entre 1995 e 2014. Declarações de Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública.
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Estudo inédito no mundo analisou crise e peso à data do nascimento em Portugal. Investigadores
dizem que relação é evidente e afetou filhos de imigrantes.
PUB
PUB
Há muitos estudos sobre os efeitos das crises económicas, mas nunca nenhum tinha avaliado o
impacto sobre o baixo peso dos bebés. Um grupo de cinco investigadores do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto avaliou dados oficiais dos 2 milhões de nascimentos registados em
Portugal entre 1995 e 2014 e concluiu que a crise fez aumentar os casos de bebés nascidos com baixo
peso.
Ouça o resumo da conversa do jornalista Nuno Guedes com o presidente do Instituto de Saúde Pública
Contudo, ao analisarem de forma mais detalhada os dados, perceberam que esse aumento, fruto da
crise, atingiu apenas as famílias de imigrantes, que apesar de representarem 4% das mulheres a
viverem em Portugal, têm cerca de 10% dos bebés nascidos em território nacional, travando a crise
demográfica que o país tem vivido.
Um dos autores do estudo explica que a medicina já provou que as crianças que nascem com menos
de 2,5 quilos têm uma desvantagem relevante na sua saúde futura, com maior probabilidade de
doenças crónicas ao longo da vida.
Razões que levam Henrique Barros, também presidente do instituto, a dizer à TSF que os resultados a
que chegaram são muito importantes para a saúde pública. O investigador afirma que os impactos das
crises económicas já foram muito estudados, mas nunca no mundo se fez uma análise aos bebés com
baixo peso.
Há vários anos que Portugal tem cada vez mais bebés que nascem com o que está definido como
pouco peso, em resultado, por exemplo, de mães cada vez mais velhas e do tabaco.
Henrique Barros sublinha, contudo, que os dados que recolheram revelam que essa tendência acelerou
nos anos depois da crise financeira de 2007-2008 e de forma muito mais acentuada nas mães
imigrantes, algo que segundo o investigador reforça a conclusão a que chegaram sobre o impacto
evidente da crise.
Entre 2006 e 2014, a prevalência de nascimentos em Portugal com baixo peso passou de cerca de 6%
para 7%, mas os investigadores dizem que a tendência de subida já vinha dos anos antes da crise.
Nas mulheres imigrantes essa tendência é mais notória, não apenas porque subiu 1,5 pontos
percentuais, mas também porque na década anterior a tendência era de descida.
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Perante estes resultados, o estudo publicado na revista científica BMJ Global Health propõe que o
governo reforce as políticas sociais para as grávidas estrangeiras, trabalhadoras, ou noutras situações
vulneráveis, mantendo a igualdade, efetiva, na saúde durante a gestação.
Para avaliar a forma como de facto são acompanhadas as grávidas imigrantes em Portugal, o Instituto
de Saúde Pública da Universidade do Porto lança esta semana um projeto que pretende estudar 3 mil
grávidas em maternidades ou hospitais de todo o país, numa investigação financiada pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT).
COMENTÁRIOS
24 de MARÇO de 2017 - 06:57
Nuno Guedes
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