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Mulheres grávidas, imigrantes
e portuguesas, acompanhadas
nas maternidades Bissaya Bar-
reto e Dr. Daniel de Matos, do
Centro Hospitalar e Universi-
táro da Universidade de Coim-
bra (CHUC), estão a ser recru-
tadas para um estudo nacional
do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP)
que pretende avaliar o acesso
aos serviços de saúde em Por-
tugal durante a gravidez e o ní-
vel de satisfação quanto aos cui-
dados durante e após o parto.

“Bambino – Saúde em Imi-
grantes: Barreiras, Incentivos e
Resultados” é o nome do estudo
que tem como objectivo «com-
preender do que forma os ser-
viços de saúde são utilizados pe-
las mulheres imigrantes, em
comparação com as mulheres
nativas», explica, em comuni-
cado enviado às redacções,
Henrique Barros, responsável
pela Unidade de Investigação
em Epidemiologia Perinatal e
Pediátrica do ISPUP e coorde-
nador do projecto.

Como é que os factores só-
cioeconómicos e a organização
dos serviços de saúde podem
influenciar a saúde das mulhe-
res e dos recém-nascidos? E as
diferenças culturais e a língua,
no caso das imigrantes? São al-
gumas das questões a que este

estudo procurará dar resposta,
recrutando, para isso, mulheres
imigrantes e portuguesas de 30
centros hospitalares com ma-
ternidade, até ao total de sete mil
(3.500 imigrantes e 3.500 por-
tuguesas nativas) durante o pe-
ríodo de 10 meses a um ano.

O facto de estarem a aumen-
tar as imigrações na Europa e
de ser «fundamental» com-
preender as respostas que exis-
tem para esse fenómeno foi o
ponto de partida deste projecto.
Ainda para mais quando, como
alerta o seu coordenador, e ape-
sar da legislação portuguesa

prever o contrário, haver «estu-
dos que descrevem algumas
barreiras e indicadores desfa-
voráveis» no acesso aos servi-
ços de saúde por parte de imi-
grantes residentes em Portugal.

«A equipa envolvida no pro-
jeco pretende, assim, perceber
se os dispositivos legais – como
o direito a cuidados sem restri-
ção – funcionam de forma efec-
tiva, o que lhes permite analisar
as desigualdades que as imi-
grantes enfrentam», lê-se no co-
municado do ISPUP.

Os resultados do estudo – tra-
tados em finais de 2018 e divul-

gados no início de 2019 - servi-
rão «de base para apoiar deci-
sões no âmbito da implemen-
tação de programas de saúde
relacionados com a gravidez e
da integração das imigrantes no
Sistema Nacional de Saúde», re-
feriu Henrique Barreto, adian-
tando que os dados que dali re-
sultarão poderão igualmente ser
utilizados para melhorar, a curto
e a longo prazo, a eficácia dos
programas de acompanha-
mento desta população» que
considera «vulnerável».

Comparar as práticas portu-
guesas com as de países como
o Canadá, Austrália, Reino
Unido ou Noruega, nos quais
serão aplicados questionários
semelhantes aos do nosso país
é outro dos objectivos do pro-
jecto, no qual participam 16 in-
vestigadores (epidemiologistas,
sociólogos e médicos de saúde
pública e obstetrícia), bem como
cerca de 80 investigadores clí-
nicos pertencentes aos Serviços
de Obstetrícia dos hospitais pú-
blicos portugueses. 

Financiado pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia
(FCT), o “Bambino – Saúde em
Imigrantes: Barreiras, Incentivos
e Resultados” tem ainda o apoio
técnico (nas traduções neces-
sárias) do Alto-Comissariado
para as Migrações.|

Grávidas recrutadas para
estudo nacional sobre
acesso a cuidados de saúde
Bambino Projecto quer compreender do que forma os serviços de saúde são 
utilizados pelas mulheres imigrantes, em comparação com as portuguesas

D.R.

Grávidas convidadas a participar em estudo sobre a saúde
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A2 Mulheres grávidas em Portalegre. Como utilizam os serviços de saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2017

Meio: Tudobem - Informação Regional Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=abecfee4

 
Investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) estão a avaliar o
acesso das mulheres aos serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o seu nível de satisfação
quanto aos cuidados durante e após o parto. As mulheres imigrantes e portuguesas do distrito de
Portalegre estão a ser recrutadas para participarem neste estudo nacional.
 
O estudo chama-se "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e Resultados" e
pretende "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas mulheres imigrantes
em comparação com as mulheres portuguesas nativas", refere Henrique Barros, responsável pela
Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do ISPUP, e coordenador do projeto.
 
Henrique Barros acredita ser importante verificar como os fatores socioeconómicos e a organização
dos serviços de saúde podem influenciar a saúde das mulheres e dos recém-nascidos. No caso das
imigrantes, as diferenças culturais e a língua também serão considerados.
 
Para obtenção de dados que permitam dar resposta a estas questões estão a ser recrutadas até ao
momento mulheres imigrantes e portuguesas de 30 centros hospitalares com maternidade (dos 39
que existem em Portugal Continental). O objetivo do projeto é conseguir sete mil mulheres (3.500
imigrantes e 3.500 portuguesas nativas), durante o período de dez meses a um ano. No distrito de
Portalegre estão a ser recrutadas mulheres da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE -
Hospital Dr. José Maria Grande. relacionados com a gravidez e da integração das imigrantes no
Sistema Nacional de Saúde, referiu Henrique Barros.
 
Segundo o coordenador, esses dados podem também ser utilizados para melhorar a eficácia dos
programas de acompanhamento desta população, que considera "vulnerável", a curto e a longo prazo.
 
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 16 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde pública e
de obstetrícia do ISPUP, bem como cerca de 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
 
O projeto conta igualmente com o apoio técnico do Alto-Comissariado para as Migrações nas traduções
necessárias
 
O "Bambino", cujos resultados serão tratados até finais de 2018 e divulgados no início de 2019, é
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
 
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP)
 
Tue, 19 Sep 2017 12:11:45 +0200
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A3

Mulheres grávidas em Setúbal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-09-2017

Meio: Rostos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d01bcf41

 
moldura
 
Investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) estão a avaliar o
acesso das mulheres aos serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o seu nível de satisfação
quanto aos cuidados durante e após o parto. As mulheres imigrantes e portuguesas do distrito de
Setúbal estão a ser recrutadas para participarem neste estudo nacional.
 
O estudo chama-se "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e Resultados" e
pretende "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas mulheres imigrantes,
em comparação com as mulheres portuguesas nativas", refere Henrique Barros, responsável pela
Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do ISPUP, e coordenador do projeto.
 
Henrique Barros acredita ser importante verificar como os fatores socioeconómicos e a organização
dos serviços de saúde podem influenciar a saúde das mulheres e dos recém-nascidos. No caso das
imigrantes, as diferenças culturais e a língua também serão considerados.
 
Para obtenção de dados que permitam dar resposta a estas questões estão a ser recrutadas até ao
momento mulheres imigrantes e portuguesas de 30 centros hospitalares com maternidade (dos 39
que existem em Portugal Continental). O objetivo do projeto é conseguir sete mil mulheres (3.500
imigrantes e 3.500 portuguesas nativas), durante o período de dez meses a um ano. No distrito de
Setúbal foram recrutadas, até ao momento, 56 mulheres do Hospital Garcia de Orta, EPE, do Centro
Hospitalar do Barreiro Montijo, EPE - Hospital Nossa Senhora do Rosário e do Centro Hospitalar de
Setúbal, EPE - Hospital São Bernardo.
 
As imigrações para a Europa "têm vindo a aumentar", pelo que "é fundamental" compreender as
respostas que existem para esse fenómeno, principalmente nos locais onde, por tradição, "a
diversidade cultural não é a regra".
 
Apesar de a legislação portuguesa prever que os imigrantes residentes em Portugal tenham as
mesmas condições de acesso aos serviços de saúde que os portugueses (independentemente da sua
situação jurídica), o coordenador do Bambino alerta para a existência de estudos que descrevem
algumas barreiras e indicadores desfavoráveis nessa área.
 
A equipa envolvida no projeto pretende, assim, 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.
 
Segundo o coordenador, esses dados podem também ser utilizados para melhorar a eficácia dos
programas de acompanhamento desta população, que considera "vulnerável", a curto e a longo prazo.
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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 16 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde pública e
de obstetrícia do ISPUP, bem como cerca de 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
 
O projeto conta igualmente com o apoio técnico do Alto-Comissariado para as Migrações nas traduções
necessárias.
 
O "Bambino", cujos resultados serão tratados até finais de 2018 e divulgados no início de 2019, é
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
 
18.09.2017 - 19:25
 
18.09.2017 - 19:25
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A5

CHUA faz estudo sobre cuidados de saúde a grávidas na região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-09-2017

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d01e1e22

 
Investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto estão a avaliar o acesso das
mulheres aos serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o seu nível de satisfação quanto aos
cuidados durante e após o parto.
 
As mulheres imigrantes e portuguesas do distrito de Faro estão a ser recrutadas para participarem
neste estudo nacional.
 
O estudo chama-se "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e Resultados" e
pretende "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas mulheres imigrantes,
em comparação com as mulheres portuguesas nativas", refere Henrique Barros, responsável pela
Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do ISPUP, e coordenador do projeto.
 
Henrique Barros acredita ser importante verificar como os fatores socioeconómicos e a organização
dos serviços podem influenciar a saúde das mulheres e dos recém-nascidos. No caso das imigrantes,
as diferenças culturais e a língua também serão considerados.
 
Para obtenção de dados que permitam dar resposta a estas questões estão a ser recrutadas até ao
momento mulheres imigrantes e portuguesas de 30 centros hospitalares com maternidade (dos 39
que existem em Portugal Continental).
 
O objetivo do projeto é conseguir sete mil mulheres (3.500 imigrantes e 3.500 portuguesas nativas),
durante o período de dez meses a um ano. No distrito de Faro foram recrutadas, até ao momento, 67
mulheres do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE - Hospitais de Faro e Portimão.
 
As imigrações para a Europa "têm vindo a aumentar", pelo que "é fundamental" compreender as
respostas que existem para esse fenómeno, principalmente nos locais onde, por tradição, "a
diversidade cultural não é a regra".
 
Apesar de a legislação portuguesa prever que os imigrantes residentes em Portugal tenham as
mesmas condições de acesso aos serviços de saúde que os portugueses (independentemente da sua
situação jurídica), o coordenador do Bambino alerta para a existência de estudos que descrevem
algumas barreiras e indicadores desfavoráveis nessa área.
 
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.
 
Segundo o coordenador, esses dados podem também ser utilizados para melhorar a eficácia dos
programas de acompanhamento desta população, que considera "vulnerável", a curto e a longo prazo.
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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 16 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde pública e
de obstetrícia do ISPUP, bem como cerca de 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
 
O projeto conta igualmente com o apoio técnico do Alto-Comissariado para as Migrações nas traduções
necessárias.
 
O "Bambino", cujos resultados serão tratados até finais de 2018 e divulgados no início de 2019, é
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
 
18-09-2017

Página 6



A7

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto está a desenvolver um estudo
sobre a utilização dos serviços de saúde por mulheres grávidas imigrantes.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-09-2017

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=decdd15d

 
O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto está a desenvolver um estudo sobre a utilização
dos serviços de saúde por mulheres grávidas em Aveiro.
 
Investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) estão a avaliar o
acesso das mulheres aos serviços de saúde em Portugal durante a gravidez e o seu nível de satisfação
quanto aos cuidados durante e após o parto. As mulheres imigrantes e portuguesas do distrito de
Aveiro estão a ser recrutadas para participarem neste estudo nacional.
 
O estudo chama-se "Bambino - Saúde Perinatal em Imigrantes: Barreiras, Incentivos e Resultados" e
pretende "compreender de que forma os serviços de saúde são utilizados pelas mulheres imigrantes,
em comparação com as mulheres portuguesas nativas", refere Henrique Barros, responsável pela
Unidade de Investigação em Epidemiologia Perinatal e Pediátrica do ISPUP, e coordenador do projeto.
 
Henrique Barros acredita ser importante verificar como os fatores socioeconómicos e a organização
dos serviços de saúde podem influenciar a saúde das mulheres e dos recém-nascidos. No caso das
imigrantes, as diferenças culturais e a língua também serão considerados.
 
Para obtenção de dados que permitam dar resposta a estas questões estão a ser recrutadas até ao
momento mulheres imigrantes e portuguesas de 30 centros hospitalares com maternidade (dos 39
que existem em Portugal Continental).
 
O objetivo do projeto é conseguir sete mil mulheres (3.500 imigrantes e 3.500 portuguesas nativas),
durante o período de dez meses a um ano. No distrito de Aveiro estão a ser recrutadas mulheres em
vários Hospitais.
 
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.
 
Participam neste estudo 16 investigadores, epidemiologistas, sociólogos e médicos de saúde pública e
de obstetrícia do ISPUP, bem como cerca de 80 investigadores clínicos pertencentes aos Serviços de
Obstetrícia dos hospitais públicos portugueses.
 
O projeto conta igualmente com o apoio técnico do Alto-Comissariado para as Migrações nas traduções
necessárias.
 
O "Bambino", cujos resultados serão tratados até finais de 2018 e divulgados no início de 2019, é
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
 
2017-09-18 11:55
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