
Asmanas crianças associada
ao paracetamol nagravidez
Estudo Geração 21
acompanha 8647
crianças desde o
nascimento e mostra
que estão mais gordas

InêsSchreck

ACONVICÇÃOde que o para
cetamol é o único medica

mento que as grávidas po
dem tomar com alguma se
gurançaacaba de cair por ter
ra O estudo Geração 21 que
acompanha 8647 crianças
nascidas há sete anos naÁrea
Metropolitanado Porto con
firma que há uma relação en
tre o uso do paracetamol na
gravidez e os problemas res
piratórios nas crianças

Sabemos agora que as
mães que tomam paraceta
mol na gravidez têm filhos
commais problemas respira
tórios o que vem confirmar
os resultados de alguns estu
dos internacionais afirmou
Henrique Barros O coorde
nador do estudo lembra que
as patologias respiratórias
são cada vez mais frequentes
e que resultam de vários fa
tores Devemos agora ava
liar se este medicamento

deve ou não ser prescrito na
gravidez ou se devemos
substitui lo acrescentou
A asma foi um dos muitos

indicadores analisados pelo
Geração 21 é o segundo mo
tivo que leva as crianças a re
correr aos serviços de saúde
e os resultados mostram que
é uma doença cada vez mais
presente mas ainda subdia

gnosticada aos sete anos
apenas20 das crianças com
sintomas no ano anterior

têm diagnóstico de asma O
índice sobe para 35 se os
sintomas no ano anterior fo
ram graves Aos 7 anos há
mais diagnósticos de asma
feitos no setor privado do
que nos centros de saúde e
hospitais
O excesso de peso e a obesi

dade infantil éum dos temas

que levanta mais preocupa
ções aos pediatras como se
viu ontem de manhã na
apresentação dos resultados
dos sete anos do projeto Ge
ração XXI O evento decor
reu na Faculdade de Medici

na do Porto contou com de
zenas de especialistas e in

vestigadores que rasgaram
elogios à dimensão e à quali
dade do projeto
A razão é simples dos qua

tro para os sete anos o núme
ro de crianças obesas sobe de
11 6 para 16 4 O excesso
de peso mantém se nos 23
mas se for aliado à obesidade

leva a concluir que quatro em
cada dez crianças portugue
sas têm peso a mais
Anecessidade de promover

aalimentaçãosaudável junto
das famílias e cada vez mais
cedo é consensual Tal como

foi unânime a opinião de que
o Geração 21 deve continuar
até as crianças atingirem os
20 anos e ser aproveitado
politicamente paramelhorar
a saúde dos portugueses

PUNIÇÕES
PERTURBAM
Mais de 96 dos pais e

mães questionados assumi
ram exerceragressão psico
lógica sobre as crianças e
95 das mães reconhece
ram recorrer à punição cor
poral Os números deixaram
perplexaMaria doCéuMa
chado pediatra e ex alta co
missária para a Saúde Fi
quei realmente perturbada
com as puniçõespsicológi
cas porque isto potencia de
pressões ansiedade e a bai
xa autoestima referiu a es
pecialista que elogiou a
qualidade do estudo e acon
selhou o coordenador Hen
rique Barros a mostrar os
resultados ao ministro da
Saúde
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