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A Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (USP-ULSBA, EPE) 

esteve presente no lançamento da campanha “O açúcar escondido nos alimentos”, financiada pela 

Direção-Geral da Saúde e validada pela direção do Programa Nacional para a Promoção da 

Alimentação Saudável. O objetivo consiste em promover a saúde dos portugueses, alertando para 

a informação veiculada nos rótulos dos alimentos e para o risco associado ao elevado consumo de 

açúcar. 

 

Um dos eixos prioritários desta campanha é a promoção de saúde pública, dando especial ênfase 

às áreas da promoção da alimentação saudável, luta contra o tabagismo e promoção da atividade 

física. Toda a campanha se baseia na importância da promoção da literacia, como base 

fundamental para a alteração de comportamentos. 

 

 

De referir que esta USP-ULSBA, EPE tem sido promotora de várias iniciativas que têm também 

como objetivo promover a literacia para a saúde e os estilos de vida saudáveis. Destacamos as 

seguintes: 

 

 O Projeto ACTIVA-TE, no ano 2005, financiado através 

do programa Leader +, teve como objetivo promover 

estilos de vida saudáveis junto da população 

infantojuvenil do concelho de Beja e desenvolveu-se em 

parceria com a Câmara Municipal, a Escola Superior de 

Educação, Cercibeja, a Cáritas Diocesana e a Casa do Estudante. Consistiu em diagnosticar 

os índices de sobrepeso e obesidade da população infantojuvenil, sendo a amostra 

constituída pelos alunos, escolhidos aleatoriamente, das escolas básicas do 1º ciclo (meio 

rural e urbano), e por todos os alunos dos 2º e 3º ciclos, num total de 2005 alunos, com 

idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos de idade. Constatou-se que 27,5% dos 

alunos apresentavam valores superiores a 30% de massa gorda, e 26% encontravam-se 

com sobrepeso e obesidade, ou seja, com um Índice de Massa Corporal acima do percentil 

(IMC) 85. Este estudo serviu de base para o planeamento de projetos de intervenção.
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 Em 2007 a USP-ULSBA, EPE é convidada a 

integrar o Núcleo Regional do Alentejo da 

Plataforma Contra a Obesidade, coordenado 

pela ARSA, IP. Mais tarde, com a extinção da 

Plataforma contra a Obesidade da Direção-Geral da Saúde 

e a criação do Programa Nacional de Promoção da 

Alimentação Saudável (2012), este grupo passa a designar-

se grupo de trabalho do Programa Regional de Promoção 

da Alimentação Saudável (PRAPAS-ARSA, IP), procurando 

trabalhar de acordo com os princípios e orientações do 

respetivo Programa Nacional. O grupo é multidisciplinar, reúne mensalmente, e conta com 

a colaboração de profissionais oriundos das Unidades Locais de Saúde do Baixo Alentejo, 

Litoral Alentejano, Norte Alentejano e Aces do Alentejo Central. 

 

 Estudo ESPIGA-2010 – investigação realizada 

em 2010, sob coordenação do grupo de 

trabalho do PRAPAS-ARSA, IP e da USP-ULSBA 

a nível local, que abrangeu todas as crianças 

nascidas em 2002. Destas, 16,1% 

apresentaram pré-obesidade e 14,8% obesidade. 

 

 O Projeto Lancheira Sorriso em Movimento (2012-2016), 

premiado pela Missão Sorriso é um bom exemplo da promoção 

da literacia para a saúde e os estilos de vida saudáveis. Da 

responsabilidade da USP-ULSBA, EPE, envolveu 30 turmas dos 

Agrupamentos de Escolas da área de abrangência desta Unidade 

Local de Saúde, ao que correspondeu o acompanhamento direto 

de cerca de 700 alunos durante o seu percurso escolar, entre o 1º e o 4º ano, e 

indiretamente, envolveu também toda a comunidade escolar. Esta iniciativa foi dinamizada 

por todas as equipas de saúde escolar num trabalho com cerca de 70 parceiros que para o 

efeito se disponibilizaram em colaborar, colocando à disposição os seus recursos. 
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 O Projeto A Minha Lancheira, da responsabilidade do PRAPAS –

ARSA, IP, no qual a USP-ULSBA, EPE é representada no seu 

grupo de trabalho de âmbito regional, tem envolvido cerca de 

9289 alunos a frequentar 1º ciclo do ensino básico, desde o ano 

2012. Trabalho este dinamizado também por todas as equipas 

de saúde escolar desta Unidade Local de Saúde, abrangendo 1731 alunos. 

 

 Participação no estudo COSI Portugal - Childhood 

Obesity SurveilIance Initiative, coordenado 

cientificamente e conduzido pelo Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em 

articulação com a Direção-Geral da Saúde e 

implementado a nível regional pelas Administrações Regionais de Saúde, pela Direção 

Regional de Saúde dos Açores e pelo Instituto de Administração da Saúde e Assuntos 

Sociais da Madeira. Tem como principal objetivo criar uma rede sistemática de recolha, 

análise, interpretação e divulgação de informação descritiva sobre as características do 

estado nutricional infantil de crianças em idade escolar do 1º ciclo do ensino básico, dos 6 

aos 8 anos. A USP-ULSBA, EPE colabora com este estudo europeu através do grupo de 

trabalho do PRAPAS-ARSA, IP ao qual é atribuída a responsabilidade da implementação na 

região Alentejo. Como resultados da última ronda, no Alentejo, o destaque vai para os 

valores situados abaixo da média nacional no que se refere ao excesso de peso (27,1%), 

exceto no que se refere à obesidade (12,2%), ainda assim com um valor mais baixo 

quando comparado com as rondas anteriores do estudo COSI e com o estudo ESPIGA-

2010. 

 

 O Programa AMEA Kids – Promoção de Estilos de Vida Saudáveis 

em Crianças, da responsabilidade do Centro de Estudos e 

Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde, é de base municipal, 

desenvolvido no ano de 2017, e é dirigido às crianças 

participantes do estudo COSI Portugal 2016. Com o objetivo de 

abordar a pré-obesidade e obesidade infantil, o AMEA kids pretende convidar as 

crianças/famílias sinalizadas neste estudo, e oferecer um programa de intervenção ao nível 

individual e coletivo. Este Programa conta com a colaboração desta USP-ULSBA, EPE 

através do grupo de trabalho do PRAPAS-ARSA, IP ao qual é atribuída a responsabilidade 

da implementação na região Alentejo. Concretamente na área de abrangência da ULSBA, 
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EPE está a ser implementado nos concelhos de Serpa e Vidigueira e conta com a 

colaboração de 2 nutricionistas da URAP–ULSBA, EPE. 

 

 

 

Fontes: 

http://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2017/12/COSI_FactSheet_20171219.pdf 

https://www.sns.gov.pt/noticias/2018/02/22/o-acucar-escondido-nos-alimentos/ 

http://ameaprogram.com/ 

 

http://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2017/12/COSI_FactSheet_20171219.pdf
https://www.sns.gov.pt/noticias/2018/02/22/o-acucar-escondido-nos-alimentos/
http://ameaprogram.com/

