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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 benefi ciamos com as respostas

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 cresce-

ram, acompanhados por 

uma equipa de curiosos especialis-

tas que os foi medindo, avaliando 

e questionando. Agora, chegou a 

adolescência. O projecto de inves-

tigação 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 

científi cas e “uma dúzia” de teses de 

doutoramento. A lista de novo saber 

é longa. Com este trabalho já fi cámos 

a saber que, aos quatro anos, mais de 

90% das crianças já consome sal a 

mais, que a probabilidade de uma ce-

sariana também depende do hospital 

escolhido, que as mulheres engor-

dam nos quatro anos após o parto, 

que são as mães que mais castigam 

os fi lhos, que as crianças começam 

a consumir doces logo a partir dos 12 

meses, que os fi lhos de mães fuma-

doras 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 séti-

ma 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 de-

sistências pelo caminho, o grupo terá 

cerca de 7500 crianças.

É cedo para conclusões sobre es-

ta fase quando a análise ainda vai 

no início. Mas, Henrique Barros, 

que coordena este projecto dos in-

vestigadores 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 al-

tas, 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 ca-

minho 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 des-

portiva”, acrescenta o investigador, 

acreditando que muitos nem sequer 

percebem a ironia desta situação.

Além de um perfi l geral, Henrique 

Barros destaca outras conclusões 

deste estudo que abrange crianças 

que vivem nos concelhos do Por-

to, 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 fi zermos 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 infl uência de pequenos gestos 

do quotidiano da vida familiar. Como 

um pai contar uma história ao fi lho 

antes de dormir. Há um artigo cientí-

fi co 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 evi-

dência 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 se-

ria notada entre famílias do mesmo 

contexto social. “É plasticidade indu-

zida pelo ambiente”, sublinha.

Em contraste com esta experiên-

cia 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 fi ca 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 bio-

lógicos dessa adversidade durante a 

infância.” A título de exemplo, Hen-

rique Barros diz-nos que “as crianças 

que vivem em ambientes mais tensos 

têm marcadores de infl amação que 

não estão presentes nas crianças que 

têm uma vida mais tranquila”. Mais 

um aviso aos pais.

Sexo fi ca 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), espirome-

tria, avaliação do estado pubertário, 

pupilometria e colheitas de sangue 

—, foi preciso defi nir 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 primei-

ra menstruação e aos primeiros sinais 

de puberdade nos rapazes. Sobre es-

tas manifestações, Henrique Barros 

Andrea Cunha Freitas

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

CIÊNCIA
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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. Ago-

ra, 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 escon-

de o orgulho com a fi lha “carinhosa e 

bem-educada”, apenas lamenta a dis-

tracção de Alexandra que aos “sete 

ou oito anos” foi diagnosticada com 

défi ce de atenção e, desde essa altu-

ra, está medicada. Na escola tudo vai 

correndo normalmente. É uma aluna 

de notas médias, diz a mãe. Educa-

ção Física é a disciplina preferida e a 

que menos gosta é Matemática.

Diogo Lopes também empurra a 

Matemática para o fi m da lista das 

preferências (encabeçada pelas Ci-

ências), mas percebemos que é um 

“menos gosto” muito relativo. É alu-

no 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 ado-

lescente. Sou muito criança ainda. 

Brinco muito. Ainda sou um boca-

do o palhaço da turma. Acho que 

temos de aproveitar a vida. Estar 

bem-dispostos”. A mãe, Marta Lo-

pes, fala do seu “bom menino, bom 

aluno, extremamente sorridente e 

bem-disposto” e confi rma que “ele 

ainda não deu o salto” para a ado-

lescência. 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?
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 me-

ses e aos quatro, sete e dez anos) e as-

seguram que não pretendem desistir. 

Dizem que é um acompanhamento 

especial e garantem que já aprende-

ram algumas lições importantes com 

esta vigilância e rastreio que acres-

centa muito ao que fazem de rotina. 

Henrique Barros confessa-se impres-

sionado e agradecido pela disponibi-

lidade 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 críti-

cas. 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 se-

riam 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 leu-

cemia na criança e a família diz-nos 

que faz duas visitas regulares, aqui 

e a Fátima”, conta.  Além das van-

tagens do conhecimento adquirido 

sobre os seus fi lhos e as crianças em 

geral, as mães também benefi ciam 

directamente deste projecto. Tam-

bém as mães da Geração 21 são se-

guidas, 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 Ivo-

ne Carneiro, que espera que o fi lho, 

Carlos Eduardo, regresse de um dos 

gabinetes onde está a fazer uma re-

colha de amostra de sangue.

“É claro que os pais importam”, 

responde o coordenador do projec-

to Geração 21. Mas era preciso fazer 

escolhas, justifi ca. As mães fornecem 

pistas sobre as infl uências intra-uteri-

nas, com as respostas aos questioná-

rios sobre a gravidez, há os cordões 

umbilicais que foram preservados, 

o acompanhamento psicológico e 

físico pós-parto e a vertente da con-

ciliação da vida profi ssional com a 

familiar, entre muitas outras linhas 

de investigação para explorar.

A Geração 21 tem servido de base 

para um enorme conjunto de desco-

bertas científi cas, em áreas como a 

saúde perinatal e pediátrica, obesi-

dade e saúde metabólica, estilos de 

vida, saúde car diovascular, saúde 

músculo-esquelética, e bem-estar 

psicossocial. Por isso, e em jeito de 

agradecimento a todos os que par-

ticipam neste projecto, a partir de 

hoje e durante alguns dias será lan-

çada na cidade do Porto uma campa-

nha 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 fi lhos, agora diz 

que gostava de os acompanhar “pa-

ra sempre”. Nem os miúdos nem o 

projecto param de crescer.

FOTOS: NELSON GARRIDO

acfreitas@publico.pt

muito cedo — e da prevenção das 

doenças, começando no período 

da infância, o que se refl ecte, 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 Ale-

xandra 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 ca-

belo comprido, sorriso tímido e faces 

coradas. Se há uns anos nos dizia que 

gostava de brincar, agora admite que 

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

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 ex-

plicação poderá estar na exposição 

química com efeito na bioquímica 

hormonal, através dos chamados 

“disruptores endócrinos”, acredita 

Henrique Barros. A alimentação po-

derá 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 dedica-

das, por exemplo, ao estudo da reac-

ção à dor crónica em crianças. Espe-

ra-se, com esta avaliação, conhecer 

marcadores de risco que permitam 

prever o desenvolvimento de doen-

ças 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 cons-

trangedor 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 
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Franceses “estavam a 
começar a aprender 
alemão”, diz Presidente p20

Projecto acompanha mais 
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Câmara de Baião 
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