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Iniciativa
JN desafia
para
homenagem
àmãe

Na edição do Dia da Mãe, que hoje se
assinala, o IN desafiou várias
personalidades da vida pública portuguesa
a escolherem uma fotografia com a mãe, que
poderá ver publicadas ao longo
das páginas do jornal. Há quem tenha
escolhido uma foto da infância, outros
uma foto atual, mas a mensagem
é a mesma: felicitar e agradecer.

Dia da Mãe No ano passado, 7% dos nascimentos foram de mulheres com 40 ou

mais anos. Mais de um terço dos primeiros filhos são de mães acima dos 35 anos

Há cada vez
mais mulheres
a serem mães
depois dos 40



Estabilidade
económica
e emocional
leva
mulheres
a adiarem a
maternidade.
Portugal
está a
transformar-
-se num país
de filhos
únicos

Joana Amorim
jamorim(ajn.pt

? É um projeto de vida que se con-
cretiza, mas cada vez mais tarde. No
ano passado, 65% dos nascimentos
registados em Portugal foram de
mulheres com 30 ou mais anos. Aci-
ma dos 40, são já 7% do total, com
6039 bebés. Que compara com os
3874 nados-vivos registados em
2011, altura em que correspondiam
a 4% dos nascimentos. Reflexo de
maternidades adiadas, numa socie-
dade que valoriza, cada vez mais, a
criança e os seus direitos. Mas com
riscos. Para mães e filhos.

De acordo com os dados divulga-
dos esta semana pelo Instituto Na-
cional de Estatística (INE), e que dão
conta de um recuo de 1,1% nos nas-
cimentos, mais de seis mil bebés
nascidos no ano passado são filhos
de mães com 40 ou mais anos. Nes-
sa faixa, o grosso concentra-se pre-
cisamente nos 40 anos, com 2345
nados-vivos. O que contrasta com
2011, quando nasciam mais bebés
em Portugal, mas apenas 4% eram
de mulheres acima dos 40 anos (ler
infografia). E se, na altura, a mater-
nidade depois dos 50 era inexisten-
te, no ano passado, e apesar de inex-
pressivos, há registo de 20 nasci-
mentos.

Numa leitura europeia, constata-
-se que, à luz dos dados do gabine-
te de estatísticas europeu, Portugal é
o sexto país da União Europeia com
a maior percentagem de nascimen-
tos de primeiros filhos entre os 35-
-39 anos. São já 36,3%, o dobro face a
1991. Feitas as contas, a idade média
da mãe ao nascimento do primeiro
filho fixou-se, em 2016, nos 31,1
anos, ligeiramente acima da média
europeia (30,6 anos).

"Atualmente, e em regra, os filhos
depois dos 40 anos, principalmente
o primeiro filho, estão relacionados
com a questão do adiamento da ma-
ternidade", frisa ao IN a socióloga
Vanessa Cunha. A investigadora do
Instituto de Ciências Sociais lembra
que "a crise e as medidas de auste-
ridade pesaram muito" na queda
abrupta da natalidade em Portugal.
Recordando as estatísticas: entre
2010 e 2014, o país perdeu quase 20
mil bebés, tantos quantos no perío-
do 2000-2010.

Vanessa Cunha explica que este
"processo de adiamento é comum
nos países europeus, estando ligado
à nova imagem e conceção da infân-
cia e da criança". Hoje, sublinha, "a

criança tem um estatuto social mui-
to valorizado". Um "valor social e ju-
rídico muito importante" que obri-
gou a "reduzir a fecundidade". Por-
quê? "Porque para se garantir essas

condições de bem-estar tem-se me-
nos filhos, todo o paradigma das
condições em que se deve ter filhos
mudou".

Consequentemente, tem-se filhos



mais tarde. E menos filhos. Cami-
nhando Portugal para um país de fi-
lhos únicos. "Temos um padrão li-
geiramente diferente face aos países
que, como nós, têm um baixa fecun-
didade, porque temos dificuldade
em fazer a transição do primeiro
para o segundo filho", diz a sociólo-

ga que centra nesta temática a sua
investigação.

Riscos aumentam com idade

O adiamento da maternidade, por
outro lado, acarreta riscos tanto para
a saúde da mãe como do bebé. Pri-
meiro, "aumenta o risco de infertili-
dade, com terapêuticas caras e com-
plexas", alerta o presidente do Colé-
gio de Especialidade de Ginecolo-
gia/Obstetrícia. E, aí, sublinha João

Bernardes, "a resposta do Serviço
Nacional de Saúde (SNS) é limitada",
com o termo de idade para trata-
mentos nos 40 anos.

Depois, diz o professor da Facul-
dade de Medicina do Porto, "há sem-
pre um risco acrescido, pelas ano-
malias congénitas de desenvolvi-
mento, o que explica o aumento, no
SNS, das interrupções de gravidez
por causa médica, devido a patolo-
gias nos embriões". São gravidezes
que acarretam maior risco de diabe-
tes e hipertensão, sendo que a "ida-
de materna aumenta o risco de cesa-
riana". •

Coimbra Mãe aos 46 anos, Dolores não teme a diferença de idade

Viver todos os momentos
e ter saúde para criar o filho

O Dia da Mãe comemora-
-se no primeiro domin-
go de maio, mas abril é

que é o mês-chave nas
vidas de Dolores Ramos e Hugo

Cardoso. Começaram a viver jun-
tos há cinco anos, casaram já fez
um ano e tiveram um filho há
quatro. Os três momentos acon-
teceram no mês de abril. Mãe

pela primeira vez com 46 anos de

idade, Dolores tem hoje 50 e é es-
criturária numa empresa do
ramo automóvel. Hugo tem 43
anos e é mecânico de automóveis



noutra empresa. O filho do casal
também se chama Hugo.

O pai Hugo é o mais novo de
sete irmãos. "O Hugo perdeu o

pai muito novo, com seis anos.
Foi criado pelo irmão mais velho
[que tem hoje 65 anos]. Ele que-
ria muito ser pai", recorda Dolo-
res. "No início fez-me um boca-
do de confusão; pensei: toda a
gente vai olhar para mim porque
sou velha". Mas não. "Na mater-
nidade, desde as equipas de mé-
dicos, aos enfermeiros, às outras
grávidas, todos me deram muita
força". Houve apenas uma exce-
ção. Uma funcionária da mater-
nidade perguntou-lhe se não re-
ceava que a confundissem com
uma avó. Dolores reportou o caso
e a funcionária foi repreendida.

Fez consultas de preconceção
e só avançou quando teve "luz
verde". "Deixei de tomar a pílula
em junho e engravidei em agos-
to de 2013". Mas só descobriu que

estava grávida às 13 semanas.
Uma gravidez tranquila. "Nunca
tive um enjoo, um vómito". Fez
uma amniocentese às 17 sema-
nas, "sem problemas".

Até aos cinco meses de gesta-
ção teve um segundo trabalho na
cozinha de um hotel. No seu em-
prego habitual esteve ao serviço
até à véspera do parto, que teve
de ser provocado por Dolores
estar com a tensão alta e a reter
líquidos. "Por causa da idade,
não quiseram arriscar". O filho
Hugo nasceu às 37 semanas, na
Maternidade Bissaya Barreto,
em Coimbra, no dia 18 de abril
de 2014, de parto normal, com
2,830 kg.

O menino Hugo não perturba
o descanso dos progenitores.
"Desde os três meses que dorme
a noite toda", alegra-se Dolores.
"Só fomos uma vez ao Hospital
Pediátrico porque ele fez uma
bronquiolite".

E falta energia a esta mãe de 50
anos para acompanhar o ritmo do
menino? "Às vezes, falta um pou-
co de paciência porque eles são
terríveis, mas sou uma pessoa
enérgica e não me faz confusão
nenhuma". Dolores também se
sente à vontade na creche ou
quando vai ao parque infantil -
"normalíssimo", diz - até porque,
tal como sucedia na maternida-
de, encontra "muitas mães na
casa dos 40 anos".

"Sinto-me perfeitamente inte-
grada com os outros pais e sinto
orgulho por ser mãe com esta
idade", entusiasma-se Dolores.
No terraço ao lado da casa onde
moram, nas Torres do Mondego,
em Coimbra, o pequeno Hugo
está sempre a afastar-se, a correr
e a saltar. Os pais chamam-no
mas ele parece não ouvir e, às ve-
zes, têm mesmo de ir buscá-10.

Contas feitas, a verdade é que
Dolores terá 64 anos quando o



pequeno Hugo chegar aos 18.
Nada que desmotive esta mãe.
"Não penso muito nisso porque
nós temos de aproveitar todos os
momentos que temos com ele.
Eu podia ter 30 anos e chegar ali
e morrer. Quero ter saúde e tra-
balho para o poder criar".

ANÍBAL RODRIGUES


