susana

Para a saúde dos bebés e das mães
O sistema de Vigilância da Saúde em torno
do Nascimento no Luxemburgo

O que é o susana?
Desde 1980, todas as maternidades do Luxemburgo participam numa recolha
de dados sobre a saúde das mães e dos bebés aquando do nascimento.
Este programa, denominado susana, está sob a responsabilidade do
Ministério da Saúde. Foi elaborado no seio do Comité Nacional PERINAT,
composto pelos representantes dos profissionais de saúde em questão:
ginecologistas, neonatologistas, pediatras, parteiras, enfermeiras pediátricas,
o Centre de Recherche Public de la Santé e o Ministério da Saúde.
Graças a este programa, informações são recolhidas a propósito da:
• saúde da mãe durante a gravidez e em torno do nascimento
• saúde do bebé ao nascer e durante os primeiros dias de vida.

Para que serve o susana?
O susana serve para:
• Ter uma visão global da saúde das mães e dos bebés.
• Identificar riscos de saúde a fim de ter uma atenção
específica a este respeito.
• Garantir a cobertura das despesas e a qualidade
dos cuidados prestados às mães e aos bebés
no Luxemburgo e melhorá-los se necessário.
• Acompanhar, ao longo do tempo, a evolução da saúde
da mãe e do bebé.
• Comparar os resultados do Luxemburgo a nível
internacional.
• Implementar programas e acções de prevenção e
promoção da saúde com base nos resultados obtidos.

Quais são as informações recolhidas?
As informações recolhidas respondem às
recomendações da Organização Mundial da Saúde /
OMS, do grupo de trabalho europeu PERISTAT e às
necessidades nacionais definidas pelo Ministério da
Saúde e o Comité Nacional PERINAT.
O comité director é composto por representantes da
Direcção de Saúde, das maternidades, da sociedade
e das associações de pediatras, de ginecologistas, de
neonatologistas, de parteiras e do Centre de Recherche
Public de la Santé.

Como é realizada a recolha dos dados?
As perguntas susana são colocadas unicamente no âmbito
da saúde pública e servem para
identificar factores que podem
influenciar a saúde da mãe ou
do bebé.
Durante uma consulta pré-natal,
a sua parteira ou o seu ginecologista far-lhe-ão perguntas
sobre os seus hábitos de vida e
a sua saúde.

Outras informações serão
recolhidas directamente pela sua
parteira, pelo seu ginecologista
ou pelo seu pediatra após
o parto. Alguns exemplos destas
informações:
• O seu parto foi de cesariana?
• Como se apresentou o bebé?
(não deu a volta, de pés...)
• Qual era o peso do seu bebé
ao nascer?
• Foi necessário reanimar
o seu bebé?

As respostas dadas serão
introduzidas num programa
informático seguro.
A sua participação neste
registo, sendo voluntária,
permite-lhe não responder
as perguntas.
A sua opção não modificará
em nada a cobertura
das despesas aquando
da sua estadia na
maternidade.

susana: uma recolha de informações confidencial e segura?
De acordo com a lei de 2 de Agosto de 2002 sobre a protecção das pessoas e sobre os dados de carácter pessoal,
as suas respostas serão processadas de forma absolutamente confidencial.

O que vai acontecer com os meus dados e os dados do meu bebé?
Os seus dados serão analisados juntamente com os dados de todas as outras mães e de todos os outros bebés
nascidos no Luxemburgo. No final do processamento destas informações, será elaborado um relatório incluindo
indicadores de vigilância da saúde perinatal.

Onde pode encontrar os resultados do susana?
Poderá brevemente aceder aos resultados no website do Ministério da Saúde,
www.ms.public.lu e no Portal da Saúde, www.sante.lu

Se tiver dúvidas, quem deve contactar?
A qualquer momento, pode colocar as suas perguntas:
• à maternidade onde fez o parto, junto do responsável
• à Aline Lecomte, do Centre de Recherche Public de la Santé, tel (+352) 26 970 882
• à Guy Weber, da Direcção da Saúde, tel (+352) 247 855 71

Tem, juntamente com estes profissionais, um papel chave na saúde das
mães e das crianças no Luxemburgo. Agradecemos a sua colaboração.

