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Gunnlaugsson, G., Tomé, G., Ramiro, L.,  Santos, T.,  Gissler, M., Vincenten, J., MacKay, M.,  Polanska, K.,  Popescu, L., Roth, 
M., Raat, H. M., Reli Veidebaum, T.,  Cerniauskaite, M.,  Meucci, P., Brand, A., Rasche, C., Rossi, G., Ravens-Sieberer, U., & The 
RICHE  Project  Group  (2013).  Report  on  the  roadmaps  for  the  future,  and  how  to  reach  them.



4

INTRODUÇÃO

O projeto RICHE é uma resposta para a identificação das lacunas na investigação europeia da saúde infantil, e para o 
fornecimento de orientação justificada sobre as prioridades dos investimentos em investigação ao longo da próxima 
década  (http://childresearch.eu).

A SAÚDE INFANTIL NA EUROPA – UMA EUROPA EM MUDANÇA

IMPACTO ECONÓMICO DA INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE INFANTIL

As perturbações mentais e as doenças crónicas são um grande desafio para a saúde humana e para os serviços de saúde.

O estudo internacional HBSC (Health Behaviour of School-aged Children, www.hbsc.org) demonstra as diversas formas como 
a sociedad e  apoia  ou  não  os  jovens  adolescentes.

Em Portugal o estudo HBSC é realizado pela Equipa Aventura Social na UL e CMDT em Parceria com a Escola de Psicologia da 
Universidade  Lusíada  (www.aventurasocial.com).

O Projeto RICHE visa especificamente:

· Fornecer diretrizes baseadas em evidências para priorizar futuras investigações sobre a saúde infantil, recursos de 
investigação,  tipos  de  investigação  e  métodos  de  investigação;

· Inspirar futuros financiamentos e convites de investigação, bem como aplicações nacionais e internacionais para os 
subsídios,  que  priorizam  as  lacunas  identificadas  pelo  projeto  RICHE;

· Permitir um melhor ajuste entre as prioridades de investigação e os profissionais de saúde, especialistas e interessados que 
necessitem de informação. Apoiar a tradução da investigação para as diferentes partes interessadas, de forma a melhor 
utilização da investigação e permitir o planeamento baseado em evidências, monitorização e avaliação das ações de 
políticas  de  saúde.

O Roadmap do RICHE é baseado em evidências:

· Foi elaborado um inventário de investigação de saúde infantil na Europa, que recolheu informação de projetos de 
investigação  e  de  relatórios  técnicos  (literatura  cinzenta).

· Foram analisados instrumentos de avaliação e indicadores para a saúde infantil.

· Foi organizada uma taxonomia de saúde infantil, com base na revisão da literatura e em outras taxonomias, seguida de uma 
ampla consulta  em  toda  a  Europa.

· A taxonomia é um recurso único, um arquivo online baseado em investigação sobre a saúde infantil na Europa que pode ser 
utilizado por qualquer pessoa para adicionar materiais, colocar questões e o contato com outros investigadores 
preocupados  com  a  saúde  e  o  bem-estar  das  crianças.
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INVESTIGAÇÃO PRIORITÁRIA

Determinantes periconceptuais, pré e perinatais de saúde e doença

Estilo de vida e fatores de risco

PERCURSO DE VIDA E ESTILO DE VIDA

Atualmente está bem estabelecido que fatores pré e perinatais, não só afetam a saúde de crianças e jovens, como são 
determinantes  importantes  da  saúde  e  das  doenças  do  adulto.

· Analisar e explicar as diferentes tendências de prematuridade na Europa;

· Avaliar a eficácia de programas de prevenção dos determinantes do baixo peso à nascença e prematuridade.

O estudo HBSC realizado em 2009/2010 
observou que os comportamentos de 
risco para a saúde aumentam com a idade 
enquanto a comunicação com a família 
diminui. Sabe-se que as crianças são mais 
influenciadas pela família e mais tarde 
pelos  pares.

Os padrões de comportamentos de saúde 
variam entre países, sublinhando a influ-
ência dos contextos social, cultural e eco-
nómico.

Fatores de risco individuais influenciam o 
estilo de vida dos jovens. É difícil prever 
com precisão a forma como os fatores de 
risco se influenciam mutuamente e têm 
um efeito cumulativo no comportamento, 
desenvolvimento, saúde e bem-estar do 
jovem. 

Recomendações
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Recomendação

· Determinar como a política dos diversos países da União Europeia afeta o estilo de vida saudável nas crianças e 
adolescentes.

· Identificar fatores de proteção, em crianças e adolescentes em ambientes adversos.

· Avaliar o efeito (de pais, colegas e media social), na escolha dos adolescentes de um estilo de vida saudável.

· Identificar intervenções eficazes que reduzam os fatores de risco e aumentem os fatores de proteção na transição 
bem-sucedida dos adolescentes com doença crónica, deficiência, problemas de saúde mental ou outros fatores de 
risco  físico  ou  social,  para  a  vida  adulta. 

· Avaliar a perceção das intervenções que promovam o desenvolvimento saudável e bem-estar nos jovens entre os 
profissionais  de  saúde  e  na  população  em  geral.

Para saber mais:
Tomé, G., Matos, M.G., Camacho, I., Simões, C., & Diniz, J. (2012). Portuguese adolescents: the importance of parents and peer groups in 
positive health. Spanish Journal of Psychology,  15(3), 1315-1324. http://dx.doi.org/10.5209/rev_SJOP.2012.v15.n3.39417;
http://aventurasocial.com/arquivo/1303144700_Relatorio_HBSC_adolescentes.pdff 

A saúde mental dos adolescentes pode ser influenciada pelas dificuldades em manter relações sociais com os seus pares, 
pela ausência do sentimento de pertença, pela rejeição dos colegas, pela exposição à violência na família ou por uma rutura 
nas  relações  sociais. 

Estudos sobre o bem-estar em crianças e adolescentes na Europa não são tão comuns como os que se encontram centrados 
nos problemas de saúde mental. Alguns estudos bem conhecidos incluem o KIDSCREEN (www.kidscreen.org) e o estudo 
internacional  da  OMS,  Health Behaviour  in  School-aged  Children  (HBSC)  (www.hbsc.org)  

· Desenvolver indicadores de bem-estar (para todas as faixas etárias, especialmente crianças mais jovens).

Para saber mais:
Matos, M.G., Tomé, G., Borges, A.I., Manso, D., Simões, C., & Ferreira, A. (2012). Anxiety, depression and coping : CDI, MASC and CRI-Y for 
screening purposes in schools. Spanish Journal of Psychology, 15(1). On line first 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_SJOP.2012.v15.n1.37341;
http://aventurasocial.com/arquivo/1363216871_2009,%20Simoes,%20C.,%20Resiliencia%20-%20Estado%20da%20Arte.pdf; 
http://aventurasocial.com/arquivo/1363216818_2009,%20Simoes,%20C.,Resiliencia-Teoria%20a%20Pratica.pdf; 
http://aventurasocial.com/arquivo/1363216636_2009,%20Simoes,%20C;%20Manual%20Resiliencia.PDF
http://aventurasocial.com/arquivo/1355266404_KIDSCREEN_RELATORIO_alta.pdfl;

Bem-estar e saúde mental

6
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FATORES CULTURAIS E SOCIOECONÓMICOS

Inequidade e desigualdade

Saúde das crianças migrantes e crianças em famílias migrantes

As crianças e adolescentes são mais propensos a viver em situação de pobreza. Algumas crianças que vivem, p.e., em 
famílias  monoparentais  ou  famílias  onde  nenhum  adulto se  encontra  empregado,  encontram-se  em  maior  risco.

O estudo HBSC 2009/2012 também verificou desigualdades em saúde entre os países mais ricos e mais pobres da Europa 
(p.e.,  a  obesidade  e  as  taxas  de  excesso  de  peso  ou  o  consumo  de  tabaco).

· Identificar as políticas e as interven-
ções de saúde mais eficazes nas crian-
ças e adolescentes mais vulneráveis.

Para saber mais:
Ramos, P., Moreno, C., Rivera, F., Matos, M.G., & 
Morgan, A. (2012). Analysis of social 
inequalities in health through an integrated 
measure of perceived and experienced health 
in Spanish and Portuguese adolescents. 
Journal of Health Psychology, 17(1), 57-67.) 
http://dx.doi.org/10.1177/1359105311406154; 
e http://aventurasocial.com/2005/main.php.

Os riscos associados à população migrante incluem, entre outros problemas de saúde mental, o acesso limitado aos serviços 
em todas as áreas da saúde e os efeitos da pobreza, que podem levar a problemas, tais como o consumo de substâncias.

Em Portugal foi realizado um estudo no âmbito do estudo HBSC/OMS, com foco especial na população migrante 
http://aventurasocial.com/2005/main.php

· Identificar os programas de acolhimento mais eficazes para refugiados e as políticas de integração para migrantes 
na área da saúde infantil.

Recomendação

Recomendação
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Crianças no sistema de saúde

Crianças de populações 

minoritárias

O número de crianças e jovens que necessitam de assistência social está a aumentar. Uma preocupação particular é com as 
crianças abandonadas antes dos três anos. Estas crianças estão em risco em termos de desenvolvimento emocional e 
comportamental.

Estudos realizados no Reino Unido, Estados Unidos e Espanha demonstram que cerca de metade das crianças adotadas têm 
perturbação mental. Perturbações comportamentais são os problemas mais comuns, mas as perturbações afetivas, de 
ansiedade  e  deficit  de  atenção  e  hiperatividade  também  são  comuns.

· Recolha de dados demográficos e específicos sobre as necessidades das crianças em risco de abandono e jovens 
tutelados.  Os  dados  devem  abranger  as  necessidades  dos  serviços  de  saúde  e  de  saúde  mental.

· Recolha de dados sobre a saúde, inclusive a saúde mental de todas as crianças e jovens acompanhados pela 
segurança  social. 

· Identificar as melhores práticas e políticas destinadas às crianças e jovens mais vulneráveis numa perspetiva de 
saúde. A saúde mental e o bem-estar são as principais preocupações, mas também a saúde reprodutiva, consumos e 
infeções  sexualmente  transmissíveis.

Crianças de minorias étnicas, também 
enfrentam dificuldades.

Há diferenças importantes entre os 
grupos minoritários associadas às suas 
condições de vida e do país de residência. 
Precisam de ser mais conhecidas e 
investigadas políticas e intervenções mais 
eficazes  de forma  a  melhorar  a  saúde.

· Identificar as políticas e as intervenções de saúde específicas em crianças de grupos minoritários e propor estratégias 
de  intervenção.

Recomendações

Recomendação
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REDES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS

A família no século XXI

Maus tratos infantis

A política social e pública não reflete ade-
quadamente as grandes mudanças que 
ocorreram na estrutura familiar nos 
últimos anos. Famílias monoparentais, 
famílias separadas, famílias unidas, 
famílias "sanduíche" (onde pais cuidam de 
parentes idosos e de crianças), pais do 
mesmo sexo, são algumas das estruturas 
familiares  cada  vez mais  comuns.

Há evidências que sugerem que os pro-
gramas parentais, antes do nascimento e 
durante o crescimento da criança, podem 
ter efeitos benéficos sobre diversas áreas. 
Incluem a dinâmica familiar e as relações 
familiares saudáveis, saber lidar com  
doenças  crónicas  e  maior  confiança  dos  pais  nas  suas  competências.

· Explorar a diversidade familiar para esclarecer as consequências dos diferentes tipos de família no bem-estar das 
crianças.

· Avaliar os programas parentais em toda a União Europeia, implementar intervenções bem-sucedidas em toda a 
Europa.

Para saber mais:
Tomé, G., Camacho, I., Matos, M.G., & Diniz, A. (2011). A influência da comunicação com a família e grupo de pares no bem-estar e nos 
comportamentos de risco nos adolescentes Portugueses. Psicologia: Reflexão e Crítica, 24(4), 747-757. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
79722011000400015;
Gaspar, T., Matos, M.G., Foguet, J., Ribeiro, J.L., & Leal, I. (2010). Parent-child perceptions of quality of life: Implications for health 
intervention. Journal of Family Studies, 16(2), 143-154.

Os maus tratos psicológicos e a negligência são difíceis de identificar, investigar e tratar, e a longo prazo são tão prejudiciais 
quanto  o  abuso  físico  ou  sexual.

Recomendações
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Outra questão relacionada aos maus tratos é a proteção contra a violência e, em especial a violência sexual contra meninas 
com  deficiência  (http://ysav.rutgerswpf.org).

· Melhorar os dados sobre a incidência e prevalência dos maus tratos infantis na Europa. Explorar as diferenças nos 
maus tratos  infantis  em  toda  a  Europa  e  sua  relação  com  as  políticas  nacionais.

· Identificar a melhor forma de implementar os programas para ajuda às famílias e às crianças em risco de maus-tratos. 
Estabelecer quais as prevenções sobre maus-tratos infantis, mais bem-sucedidas em contextos europeus, em casos 
de  abuso,  violência  doméstica  entre  outros.

A promoção do sucesso escolar e um 
a m b i e n t e  e s c o l a r  p o s i t i v o  s ã o  
fundamentais para quebrar o ciclo de 
"pobreza - exclusão social - insucesso 
escolar – comprometimento dos 
comportamentos de saúde - abandono 
escolar - desemprego - exclusão social - 
pobreza ".

A investigação identificou o suporte social 
como fator importante na diminuição de 
consequências adversas no sucesso 
académico e na saúde mental da vítima. O 
apoio familiar e social por si só não é eficaz 
sem  o  apoio  da  escola.

É particularmente difícil aos jovens per-
tencentes a grupos populacionais vulneráveis ou pertencentes a comunidades viver numa comunidade onde existe pouca 
ou  nenhuma  participação  na  comunidade.

· Identificar e avaliar a eficácia de intervenções utilizadas em ambiente escolar.

· Aumentar a participação dos jovens em atividades comunitárias e apoiá-los na construção de redes sociais positivas, 
através  da  utilização  de  métodos  tradicionais  e  digitais.

Recomendações

Recomendações

Escola, comunidade e educação



11

AMBIENTE

Ambiente físico

Ambiente cibernético e influência dos media

As crianças, sobretudo nos primeiros anos de vida, estão vulneráveis e podem estar mais expostas do que os adultos a vários 
fatores ambientais. Comparando com os adultos, têm menos seleção e controlo sobre o seu ambiente e, durante a 
adolescência,  podem  até  adotar  comportamentos  que  os  colocam  em  situações  de  risco.

· Avaliar o grau de exposição a poluentes ambientais, das crianças que vivem em diferentes áreas, desde a gravidez, 
durante  a  infância  e  até  ao  final  da  adolescência;

· Avaliar estratégias e ações de prevenção realizadas por quem pretende proteger a saúde e o desenvolvimento 
neurológico das crianças, em particular, crianças provenientes de comunidades desfavorecidas do ponto de vista 
social  e  económico,  que  estão  fortemente  expostas  a  poluentes.

A “vida digital” é uma forma de interação com os outros a uma escala local ou global, é um processo de aprendizagem 
autodirigida,  criatividade  e  autonomia.

Um dos aspetos negativos do ambiente cibernético é o cyberbullying e a perda de contacto com o mundo real não digital e 
não  virtual:  http://www.fcsh.unl.pt/eukidsonline 

· Realizar investigações de âmbito europeu e focadas na saúde infantil, sobre os efeitos do ambiente cibernético e 
digital  no  desenvolvimento  cognitivo,  psicológico,  social  e  da  personalidade;

· Elaborar investigações ao nível europeu relativamente ao uso dos media sociais como facilitadores de comunicação 
com  populações-alvo  consideradas  tradicionalmente  mais  difíceis  de  alcançar; 

· Realizar uma avaliação de intervenções que têm como objetivo prevenir e parar o cyberbullyng.

Para saber mais:
Kuntsche, E., Simons-Morton, B., Boght, T., Sanchez, I., Munoz, V., Matos, M.G., & et al. (2009). Electronic media communication with 
friends from 2002 to 2006 and links to face-to-face contacts in adolescence: an HBSC study in 31 European and North American 
countries and regions. International Journal of Public Health, 54 (Suppl. 2), 243-50.

Recomendações

Recomendações
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Segurança

Crime, comportamento antissocial e violência

Inclui tanto os acidentes não intencionais (lesões acidentais, rodoviárias, afogamento, queimaduras, etc.), como os 
intencionais  (maus  tratos infantis,  suicídio  e  violência  interpessoal,  incluindo  o  bullying).

A prevenção de lesões assume uma prioridade elevada na saúde pública, devido à sua frequência e consequências 
acrescentando  ainda  elevados  custos. 

· Estudos sobre o peso que assumem as lesões infantis na Europa, incluindo medidas de morbilidade, deficiência/inca-
pacidade  e  mortalidade;

· Desenvolver métodos de recolha de dados relacionados com as lesões não intencionais (riscos e fatores de proteção) 
e  estudos  etiológicos,  para  melhor  compreender  as  diferenças  populacionais  inter  e  intra  países;

· Compreender o impacto dos diferentes aspetos do ambiente físico “construído” na perceção de segurança, lesões, 
atividade  física  e  desenvolvimento  social.

O comportamento antissocial de crianças mais velhas e adultos dominadores do “bairro”/zona de residência, tem um efeito 
adverso em crianças mais novas, suscitando o medo e inibição de prática de atividades ao ar livre, tais como brincar na rua  
ou  andar  de  bicicleta.

A violência doméstica afeta seriamente o desenvolvimento psicológico e social, remetendo para a necessidade do desen-
volvimento  e  implementação  de  intervenções  eficazes  que  identifiquem,  previnam  e  ajudem  as  famílias.

· Investigar as causas da violência e do comportamento antissocial e a forma como pode afetar e influenciar o 
desenvolvimento  de  crianças  e  adolescentes;

· Investigar os efeitos da violência doméstica infantil no contexto do lar.

Para saber mais:
Simões, C., Matos, M.G., & Equipa do Projecto Aventura Social (2011). Offending, Victimization, and Double Involvement: Differences 
and Similarities between the three Profiles. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 11(1), 29-41. (IF=0,303) 
http://jcbp.psychotherapy.ro/vol-xi-no-1-2011/offending-victimization-and-double-involvement-differences-and-similarities-between-the-
three-profiles

Recomendações

Recomendações
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QUESTÕES DE SAÚDE ESPECÍFICAS E COMPLEXAS 

Perturbações mentais na infância

As perturbações mentais em crianças e jovens incluem ansiedade, 
depressão, problemas de comportamento, perturbações 
alimentares, perturbações de hiperatividade com deficit de  
atenção (PHDA), perturbações psicóticas e perturbações do 
espectro do autismo. Estas perturbações podem comprometer o 
sucesso escolar, conduzir a situações de conflito e violência familiar 
e, mais tarde,  abuso  de  substâncias  e  até  mesmo  ao  suicídio. 

Problemas comportamentais e emocionais precoces podem  
alterar significativamente o percurso de saúde mental infantil. Estes 
problemas podem impedir crianças mais novas de desenvolver um 
relacionamento saudável com os seus pares e adultos, bem como o 
desenvolvimento cognitivo, linguístico e de competências 
autorreguladoras, sendo um fator de risco para a saúde, educa-
cional,  económica  e  social.

· Promover estudos populacionais de prevalência de perturbações mentais na infância e adolescência na Europa, de 
acordo  com  o  tipo  de  perturbação  e  grupo  etário;

· Identificar fatores de risco das perturbações mentais, tais como fatores genéticos, ambientais, sociais e de 
comportamento,  a  forma  como  se  inter-relacionam  e  como  afetam  a  saúde  mental;

· Identificar estratégias de intervenção para a prevenção de perturbações mentais na infância e adolescência; 

· Realizar estudos populacionais de avaliação dos métodos de tratamento (médicos e não-médicos) das perturbações 
mentais,  usados  em  crianças  e  adolescentes  em  toda  a  Europa.

Para saber mais:
Matos, M.G., Tomé, G., Borges, A.I., Manso, D., Ferreira, A., & Ferreira, P. (2008). Anxiety, depression and coping strategies: improving the 
screening and the understanding of these dimensions during pre-adolescence and adolescence. Journal of Cognitive and Behavioral 
Psychotherapies, 8(2), 169-184.  http://jcbp.psychotherapy.ro/vol-viii-no-2/anxiety-depression-and-coping-strategies-improving-the-
evaluation-and-the-understanding-of-these-dimensions-during-pre-adolescence-and-adolescence/

Recomendações
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Saúde sexual e reprodutiva

Excesso de peso e obesidade

A gravidez na adolescência pode ter consequências negativas para 
a  vida  da  mãe  e  bebé.

A prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), por sua 
vez, depende da melhoria das competências pessoais e sociais, 
assim  como  de  garantia  de  acesso  ao  preservativo. 

Alguns grupos são particularmente vulneráveis, como por exemplo: 
jovens fora do contexto escolar, “crianças de rua”, crianças com 
deficiência, órfãos, jovens institucionalizados, minorias étnicas e 
jovens  que  foram  vítimas  de  abuso  sexual.

· Estabelecer as razões de diversidade das taxas de gravidez na 
adolescência  na  Europa;

· Estabelecer ferramentas eficazes de promoção da saúde 
através do uso dos modernos media sociais, para a saúde 
sexual, prevenção de DST e taxas de gravidez na adolescência;

· Investigar a variação cultural no acesso aos serviços na União 
Europeia e desenvolver intervenções que promovam a 
comunicação entre o técnico e o utente dos serviços para 
jovens;

· Investigar o acesso aos serviços de contraceção e saúde sexual 
para  jovens  menores.

Para saber mais:
Reis, M., Ramiro, L., Matos, M.G., Diniz, J.A., & Simões, C. (2011). Information and attitudes about HIV/Aids in Portuguese adolescents: 
state of art and changes in a four year period. Psicothema, 23(2), 260-266

Fatores psicossociais tais como a motivação, autorregulação e satisfação corporal, capacidade de adotar estilos e hábitos 
de vida saudáveis, melhoria do bem-estar, são largamente reconhecidos pelos investigadores como variáveis chave na 
adotação  e  manutenção  de  comportamentos  de saúde  e  na  gestão  do  excesso  de  peso.

Recomendações
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· Compreender os fatores pessoais e ambientais que afetam o excesso de peso e quais as causas da diversidade das 
taxas  e  tendências  de  obesidade  infantil  na  Europa;

· Avaliar medidas eficazes para a redução de riscos, relacionados com a alimentação, prática de atividade física e outros 
(refeições  na  escola,  publicidade,  etc);

· Examinar a associação genética com a obesidade.

Para saber mais:
Luszczynska, A., Wit, J. B. F. , Vet, E., Januszewicz, A., Liszewska, N., Johnson, F., Pratt, M., Gaspar, T., Matos, M.G., Stok, F. M. (2013). At-
Home Environment, Out-of-Home Environment, Snacks and Sweetened Beverages Intake in Preadolescence, Early and Mid-
Adolescence: The Interplay Between Environment and Self-Regulation. Journal of Youth and Adolescence, 1-11, 
http://dx.doi.org/10.1007/s10964-013-9908-6;
Fonseca, H., Matos, M.G., Guerra, A., & Gomes-Pedro, J. (2009). Are overweight adolescents at higher risk of engaging in unhealthy 
weight-control behaviours? Acta Paediatrica, 98(5), 847-52. http://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2009.01244.x    

As perturbações neurológicas e do desenvolvimento são um grupo de condições que incluem as dificuldades de 
aprendizagem, epilepsia, lesões cerebrais, paralisia cerebral, perturbações do espectro do autismo e dificuldades  
específicas de aprendizagem, tais como a dislexia, a discalculia, disgrafia, perturbações de processamento auditivo e 
processamento visual.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um diagnóstico incorreto de uma perturbação neurológica do 
desenvolvimento é comum em muitos países europeus. Tal deve-se a uma baixa adesão a sistemas internacionais de 
classificação,  à  falta  de  diretrizes  e  orientações  clínicas  baseadas  na  evidência  associadas  a  uma  baixa  adesão.

· Avaliar e comparar as práticas de classificação, avaliação e intervenção nas perturbações neurológicas do 
desenvolvimento  na  infância,  na  União  Europeia;

· Determinar quais as adaptações que podem ser feitas em casa, na comunidade e na escola, para crianças e 
adolescentes com perturbações neurológicas do desenvolvimento, de forma a aumentar a sua participação e a 
qualidade  de  vida;

· Estabelecer as intervenções terapêuticas que demonstram benefícios sustentados (por exemplo, 5 anos pós-
intervenção)  para  crianças  e  adolescentes  com  perturbações  neurológicas  do  desenvolvimento.

Perturbações neurológicas do desenvolvimento 



SERVIÇOS DE SAÚDE

Atividades de promoção da saúde em crianças e 

adolescentes

Serviços de prevenção da saúde infantil

Promover programas de saúde “amigáveis” para as crianças é 
extremamente  importante. 

Uma ativa promoção da saúde necessita de reduzir a exclusão 
social e outros tipos de marginalização e permitir que os 
indivíduos assumam o controlo dos seus estilos de vida (numa 
forma protetora da saúde). As atividades de lazer fornecem 
oportunidades enriquecedoras para as crianças interagirem com 
os  seus  pares 

· Comparar o desempenho dos sistemas preventivos de 
saúde infantil na Europa. Avaliar os métodos de transmissão 
e comunicação das mensagens de promoção da saúde, 
tendo  em  conta  a  idade  e  os  recursos  digitais;

· Avaliar a eficácia de intervenções de apoio a crianças e 
adolescentes visando diminuir a exclusão social através de 
atividades de lazer, tais como o desporto e a música e 
organizações  ativas  juvenis. 

A cooperação e comunicação entre os serviços de saúde e os serviços de educação é muito importante, estabelecendo 
um  elo  fundamental  nas  políticas  globais  de  saúde.

· Determinar os serviços de prevenção da saúde mais eficazes para populações vulneráveis específicas, como por 
exemplo,  para  comunidades  carenciadas  ou  grupos  étnicos  minoritários;

· Identificar os grupos populacionais que têm um acesso restrito a serviços/cuidados de saúde essenciais;

· Desenvolver indicadores desenvolvimentais apropriados de cuidados de saúde (para crianças mais novas, mais 
velhas  e  adolescentes)  a  nível  europeu.
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INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE PÚBLICA

Sistemas de vigilância

Medidas e indicadores

Todos os países europeus têm um sistema de informação de saúde, mas existe informação limitada relativamente a crianças 
e  adolescentes  dentro  do  próprio  país  e  a  nível  europeu. 

· Estabelecer um Inquérito de Saúde Europeu infantil, com informações sobre saúde, abrangendo crianças desde a 
idade pré-escolar e escolar (1-10 anos de idade), assim como crianças mais velhas (11-14 anos de idade) e 
adolescentes  (15-18  anos  de  idade);

· Identificar os países que implementam intervenções para a perturbação do espectro do autismo antes dos 2 anos 
de  idade. 

Atualmente existem poucos indicadores de saúde infantil 
recolhidos de forma sistemática e periodicamente (rotina), na 
maioria dos países europeus. Os existentes são pouco 
sofisticados, limitados a medidas, tais como, taxas de 
mortalidade infantil, baixo peso no momento do nascimento e 
prevalência  de  determinadas  doenças.

À medida que as crianças crescem e se tornam adultos, a sua 
idade e maturidade definem os meios disponíveis de recolha de 
dados bem como o significado das medições usadas.e 
maturidade definem os meios disponíveis de recolha de dados, 
bem  como  o  significado  das  medições  usadas.

· Recolher e avaliar um conjunto de dados europeus de 
indicadores baseados em informações recolhidas 
sistemática  e  periodicamente  após  a  infância;

· Criar uma bateria de Entrevista de Saúde/Exame de Saúde 
para  crianças  e  adolescentes,  por  grupo  etário.
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Registos eletrónicos de saúde

Um registo eletrónico de saúde é essencialmente uma ferramenta para o trabalho clínico, possibilitando aos serviços de 
saúde um acesso facilitado a informações completas, relativamente a cada criança em particular. É também uma ferramenta 
de  comunicação  imediata  entre  os  prestadores  de  serviços  de  saúde  e  os  pacientes.

Em termos de cuidados de saúde eficazes, esta forma de partilha de informação é essencial, uma vez que se poderá dizer  
que não partilhar informação pode levar a uma violação dos direitos das crianças, pois, como resultado, podem não ter 
acesso  à ajuda  e  cuidado,  de  que  necessitam.

· Estabelecer um projeto europeu de recolha e partilha de experiências obtidas no processo de desenvolver e inserir 
um  Registo  Eletrónico  de  Saúde  para  crianças  e  adolescentes  Member  States/EEA. 

Recomendação
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CONCLUSÃO

Tornar visíveis as crianças e a sua saúde 

O aspecto central no nosso trabalho é colocar a criança em primeiro lugar. Levamos os direitos das crianças seriamente em 
consideração, tendo a consciência que muitas crianças não têm a oportunidade de exercer os seus direitos à saúde e aos 
cuidados de saúde, ao contrário de outras que vivem num ambiente saudável, numa sociedade estável e democrática.

As recomendações individuais aparecem ao longo deste documento – “roteiro” - , no contexto de aspectos de saúde 
infantil sistematicamente revistos. Porém, um tema abrangente que aparece é a falta de coordenação apropriada para a 
identificação e representação das necessidades das crianças europeias, bem como na coordenação da investigação para 
se focar em prioridades actuais e emergentes, ou num perfil forte que guie a pesquisa para necessidades e questões de 
saúde  infantil. 

· Monitorizar e promover questões atuais e emergentes de saúde infantil, estimulando e coordenando a 
implementação de conhecimento/investigação; 

· Defender as crianças assegurando a visibilidade e acessibilidade das  questões  de  saúde  infantil  na  Europa;

· Estabelecer um Observatório Europeu Centrado na Saúde Infantil, relacionado com outras iniciativas que visem 
oferecer uma contribuição específica, facilitando a continuação da plataforma RICHE, como um repositório de 
conhecimentos  e  investigação  em  saúde  da  criança  e  do  adolescente.
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