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Informação 

sobre o projeto

Estamos aqui para si!
Se tiver alguma dúvida ou quiser participar

neste estudo, contacte a nossa equipa:

Existem custos envolvidos?

Não, a sua participação não terá custos
associados.

Quais são os meus direitos?

A sua participação é voluntária. Pode recusar
colaborar no estudo ou desistir a qualquer
momento, sem ter de se justificar e sem
quaisquer consequências. Caso queira desistir,
basta informar a equipa do estudo e assinar
um formulário de desistência.

A participação no estudo tem riscos?

A sua participação no estudo não terá riscos.
No contexto da pandemia por COVID-19, serão
tomadas todas as medidas de prevenção
necessárias para garantir a sua segurança.

Como é que os meus dados serão
protegidos?

Os seus dados e as suas amostras serão
utilizados conforme o Regulamento Europeu
de Proteção de Dados e os regulamentos
nacionais em vigor, garantindo a sua
privacidade.

Quem aprovou este estudo?

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética
para a Saúde do Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge.



O projeto HBM4EU e o
estudo HBM4EU-MOM

O HBM4EU é um projeto de
investigação europeu financiado pela
Comissão Europeia. O seu objetivo é
compreender de que forma nos
encontramos expostos a químicos e as
consequências desta exposição para a
nossa saúde. Para isso é utilizada a
biomonitorização humana, que
consiste na medição de compostos
químicos em amostras biológicas
recolhidas de pessoas.

Um dos estudos inseridos no projeto
HBM4EU é o HBM4EU-MOM, no qual se
pretende estudar a exposição ao
mercúrio em mulheres grávidas.

Que benefícios terei se participar?

Poderá receber os resultados sobre os seus
níveis de mercúrio, se assim o desejar. 
A sua participação irá ainda contribuir para
gerar conhecimentos que poderão vir a
beneficiá-la, a si e à população 
portuguesa e europeia, através 
do desenvolvimento de medidas 
de saúde pública.

Os principais objetivos são desenvolver
recomendações específicas para o consumo
de peixe durante a gravidez, estudar os
hábitos de vida e necessidades de mulheres
grávidas relativamente ao consumo de peixe,
avaliar os níveis de mercúrio em mulheres
grávidas e utilizar os resultados do estudo
para apoio ao desenvolvimento de medidas
de saúde pública e para aumentar o
conhecimento das mulheres 
grávidas e das suas
equipas de saúde.

A participação consiste em fornecer uma
pequena amostra de cabelo (para medir os
níveis de mercúrio) e responder a um
questionário por telefone sobre o seu estilo de
vida e dieta, no primeiro trimestre e
novamente no final da gravidez. A amostra de
cabelo será retirada da parte de trás da
cabeça para que fique totalmente
impercetível e a recolha destas amostras será
feita num local da sua conveniência. 

Como serei contactada?

Será contactada por telefone para saber se
está interessada em participar no estudo.

Qual é o objetivo deste estudo?

Porque estou a ser convidada para
participar?

Estão a ser convidadas a participar mulheres
grávidas com menos de 20 semanas de
gravidez, residentes no Chipre, na Grécia, na
Islândia, em Espanha e em Portugal.

O que envolve a minha participação?

Este estudo está a ser
realizado em cinco países
europeus, incluindo Portugal,
onde o estudo é conduzido
pelo Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge.


