
 
 

 
 

I. GERAÇÃO XXI - NASCER E CRESCER NO INÍCIO DO MILÉNIO 

 

 

O que é?  

 A Geração XXI, a primeira coorte de recém-nascidos em Portugal, é constituída pelas famílias 

que entre abril de 2005 e agosto de 2006 foram convidados a participar por altura do 

nascimento de uma criança num dos 5 hospitais públicos do grande Porto (Maternidade Júlio 

Dinis, hospital de S. João, Sto. António, Pedro Hispano e Centro Hospitalar de Gaia). 

Pertencem a esta coorte 8647 crianças, do total de recém-nascidos que entraram para a 

coorte 644 eram de Valongo. 

 

 

Para que serve? 

A coorte Geração XXI foi criada com o objetivo de identificar características da gravidez e das 

fases precoces da infância que condicionem o desenvolvimento e o estado de saúde em 

fases subsequentes da vida.  

Em termos de saúde pública, este tipo de projetos é fundamental pois possibilita a 

monitorização da evolução de vários parâmetros de saúde – sociais, comportamentais, 

organizacionais e biológicos. Todas as avaliações da Geração XXI, tanto as passadas como 

as futuras, deverão ser encaradas como uma monitorização do estado de saúde das 

crianças, adolescentes e adultos portugueses e dos seus determinantes. Assim, este projeto 

terá um importante papel no planeamento de estratégias de intervenção em saúde, 

funcionando mesmo como Observatório de Saúde, avaliando continuamente o padrão de 

crescimento e de saúde da população.  

 

 

Como funciona? 

Para se conhecer a evolução do crescimento e da saúde é necessário recolher informação 

ao longo do tempo.   

Por altura do nascimento, através de um questionário estruturado, foi possível obter dados 

demográficos e socioeconómicos, história clínica e reprodutiva, acesso e utilização de 

cuidados de saúde pré-natal e estilos de vida antes e durante a gravidez. A ambos os pais 

foi medido o peso e altura e aos recém-nascidos realizaram-se medições antropométricas 

(peso, perímetro cefálico, comprimento e etc.). Foi recolhida uma amostra de sangue da 

mãe, do pai e do cordão umbilical. Este conjunto de informação permitiu fazer a 

caraterização inicial dos recém-nascidos. 

  

Ao longo do primeiro ano de vida, subgrupos de participantes foram avaliados aos 6, 15 e 

24 meses para se caracterizar com mais detalhe fatores específicos deste período, por 

exemplo o aleitamento materno e a evolução para outras formas de alimentação.  

Uma coorte é um grupo de pessoas que são seguidos no tempo. Um estudo de coorte é a utilização 

da informação recolhida para conhecer a ocorrência e a história natural da doença, assim como 

para compreender que fatores de risco influenciam ao ocorrência de doença ou outras 

caraterísticas.  



 
 

 
 

À medida que as crianças vão crescendo é necessário recolher outras informações. Para 

isso, até ao momento, foram realizadas mais quatro avaliações: aos 4, 7, 10 e 13 anos de 

idade. Estas avaliações foram maioritariamente realizadas presencialmente, utilizando 

questionários  e um conjunto de exames e medições físicas detalhadas. 

 

Para conseguir fazer todo este trabalho a Geração XXI recebeu financiamento da Fundação 

Calouste Gulbenkian e o restante tem sido obtido financiamento competitivo através de 

numerosos projetos científicos financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

 

 

Resultados de execução 

Os resultados do projeto Geração XXI têm sido divulgados no meio científico e amplamente 

referidos na comunicação social. Foram publicados centenas de artigos científicos em 

revistas internacionais e nacionais, e dezenas de trabalhos científicos desenvolvidos no 

âmbito da coorte receberam prémios pela sua qualidade. A Geração XXI permitiu também 

formar investigadores e estudantes pós-graduados que desenvolveram as suas teses de 

mestrado e doutoramento neste contexto.  

É ainda o representante Português em diversos consórcios europeus de coortes de 

nascimentos (CHICOS, EUCONET, HabEat, ENRIECO). 

 

  



 
 

 
 

II. PARTICIPANTES GERAÇÃO XXI COM RESIDÊNCIA NO CONCELHO DE VALONGO  

 

Dos 8647 participantes incluídos no recrutamento da coorte Geração XXI, 644 eram 

residentes no concelho de Valongo, sendo 51,7% do sexo feminino. A informação recolhida 

permite caracterizar a população residente neste concelho, mas também, possibilita a 

comparação com os restantes concelhos pertencentes à Geração XXI.  

 

Ao nascimento 

Assim, nos participantes residentes no concelho de Valongo, ocorreram 17 (2,6 %) 

nascimentos múltiplos. A mediana de peso ao nascimento foi de 3200g (semelhante aos 

restantes concelhos: 3190g) e 8,2% dos bebés nasceram com baixo peso (menos de 2500g) 

(semelhantes aos outros concelhos: 9,4%). A prevalência de macrossomia (mais de 4kg) 

nesta amostra de crianças residentes em Valongo foi de 3,1%, semelhante ao verificados 

nos outros concelhos que integram a Geração XXI, 3,7%. A mediana de comprimento foi 49 

cm, tanto em Valongo como nos restantes concelhos. 

As crianças Geração XXI residentes em Valongo, nasceram com uma mediana de 39 

semanas de idade gestacional e 8,7% foram classificadas como pré-termo (nascidas antes 

das 37 semanas). Quando comparadas com as crianças residentes em outros concelhos, a 

mediana idade gestacional foi igual, assim como a prevalência de pré-termo foi semelhante 

(8,7% vs.9.7%) 

 

 

Prevalência de obesidade dos 4 aos 10 anos de idade 

A avaliação da coorte aos 4, 7 e 10 anos de idade permitiu-nos estimar a prevalência de 

obesidade. De acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde, 11,9%, 16,0% e 

18,3% das crianças eram obesas aos 4, 7 e aos 10 anos de idade, respetivamente. Na 

comparação com as crianças residentes nos outros concelhos incluídos na Geração XXI, 

verificamos que as crianças residentes em Valongo tinham prevalência de obesidade mais 

elevadas (11,9% vs. 10,4% aos 4 anos; 16,0% vs. 14,3% aos 7 anos e 18,3% vs. 16,2% aos 

10 anos de idade). Na área de estudo da Geração XXI foram observadas grandes diferenças 

em relação à distribuição de obesidade. Foram identificadas duas áreas de elevada 

prevalência de obesidade infantil, uma delas no concelho de Matosinhos e uma outra na 

freguesia de Sobrado em Valongo (figura 1).  

 

  



 
 

 
 

 

 

Como se estão a alimentar as nossas crianças 

 

Considerando o consumo total de fruta e vegetais (incluindo a sopa), aos 7 anos, 31,5% das 

crianças consumia 5 ou mais porções diariamente. O consumo destes alimentos era inferior 

nas crianças residentes em Valongo quando comparadas com as restantes crianças Geração 

XXI (31,5% vs. 40.6%). 

 

Se em vez de considerarmos alimentos, avaliarmos o conjunto de alimentos de são ingeridos  

(padrão alimentar), aos 7 anos de idade, na Geração XXI foram identificados três padrões 

alimentares:  

 

“Saudável” “Snacking” “Alimentos densamente 

energéticos” 

O padrão caracteriza-se por 

consumos superiores de fruta 

e hortícolas, carnes brancas, 

ovos e pescado e consumos 

inferiores de charcutaria, de 

alimentos de elevada 

densidade energética e de 

refrigerantes. 

Quando as crianças eram 

caraterizadas por consumirem 

pequenas quantidades de 

alimentos habitualmente 

inferidos nas refeições 

principais (por exemplo: peixe, 

carne, are, massa, etc) e por 

consumos intermédios de 

alimentos habitualmente 

ingeridos nas refeições 

intermédias. 

As crianças que comiam mais 

frequentemente alimentos 

ricos em energia, como por 

exemplo doces e bolos, 

salgados, e ingeriam também 

mais refrigerantes. 

 

Entre as crianças residentes em Valongo, 33,2% estavam incluídas nume padrão 

“Saudável”, 8,6% “Snacking” e 58,2% no padrão “Alimentos densamente energéticos”. 

Quando comparadas com as crianças residentes nos outros concelhos, as crianças 

Figura 1. Distribuição espacial da prevalência de obesidade aos 7 anos de idade na área metropolitana do Porto. 

(adaptado: Ribeiro AI, et al. Int J Epidemiol 2019). 



 
 

 
residentes em Valongo, mais frequentemente eram incluídas no padrão de “Alimentos 

densamente energéticos” e menos frequentemente no padrão “Saudável”.  

 

 Valongo  Outros concelhos 

G21 

P value 

 

Padrões alimentares 

  Alimentos densamente energéticos 

  Snacking 

  Saudável 

 

272 (58.2) 

40 (8.6) 

155 (33.2) 

 

2586 (49.4) 

576 (11.0) 

2070 (39.6) 

 

 

 

<0.001 

 

 

A atividade física e o sono das nossas crianças 

 

Quanto à pratica de atividade física, 381 (79,5%) das crianças referiam praticar algum tipo 

de atividade física durante a semana, mas este valor era inferior quando comparado com o 

observado em crianças residentes em outros concelhos (79,5% vs. 85,6%). Em relação ao 

tempo passado em frente a um ecrã (televisão, computador, tablet, etc), as crianças Geração 

XXI residentes em Valongo passavam uma mediana de 11 horas por semana, sendo este 

valor semelhante ao verificado para as crianças dos outros concelhos.  

 

Quanto aos hábitos de sono, as crianças residentes em Valongo dormiam uma mediana de 

10 horas de sono por semana, sendo este valor semelhante ao verificado nas crianças 

residentes nos outros concelhos representados na Geração XXI.  

 

 

Para informações adicionais, por favor aceda ao site Geração XXI: 

 

https://www.geracao21.com 

 

 

https://www.geracao21.com/
https://www.geracao21.com/

