
Em 2007 a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou uma iniciativa a pedido dos Estados-Membros 
da Região Europeia com a intenção de instalar um sistema de vigilância da obesidade infantil, o WHO 
- European Childhood Obesity Surveillance Initiative, constituindo o primeiro Sistema Europeu de 
Vigilância Nutricional Infantil. Portugal assumiu a coordenação Europeia desta iniciativa e a nível 
nacional este estudo denomina-se “COSI-Portugal".

O COSI-Portugal tem como principal objetivo criar uma rede sistemática de recolha, análise, interpre-
tação e divulgação de informação descritiva sobre as características do estado nutricional infantil de 
crianças em idade Escolar do 1ºCiclo do Ensino Básico. Um sistema de vigilância que produz dados 
comparáveis entre países da Europa e que permite a monitorização da obesidade infantil a cada 2 
anos.

Adicionalmente o COSI-Portugal estuda crianças dos 6 aos 8 anos de idade. Torna-se importante estu-
dar este grupo etário principalmente porque precede a puberdade e é fundamental para prever a 
obesidade na idade adulta. Sabe-se que, pela idade dos 6 anos acontece o segundo ressalto adipositá-
rio (período de rápido crescimento da gordura corporal), pelo que torna-se importante o desenvolvi-
mento de estratégias de prevenção e de redução da incidência desta doença nestas idades.
(Fonte: Relatório Cosi 2010, Portugal)

Este estudo da OMS, multifásico já contemplou três fases, sendo que a primeira fase ocorreu no ano 
letivo 2007/2008, a segunda fase no ano letivo 2009/2010 e a terceira fase em 2013/2014. As sete 
regiões (NUTS I), Algarve, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Região Autónoma dos Açores 
(RAA) e Região Autónoma da Madeira (RAM) participaram em todas as fases do estudo.
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PRINCIPAIS RESULTADOS
Estes resultados re�etem a RAM no estudo COSI-Portugal:

- Na 1. ª, 2.ª e 3.ª fases do estudo participaram cerca de 4 escolas com uma taxa de participação de 100 %;
- O n.º de alunos participantes foi de 170 na 1.ª fase, 410 alunos, na 2.ª fase, e na 3.ª fase foram 269 alunos, 
nas faixas etárias dos 6, 7 e 8 anos;
- Na vertente da participação das famílias na RAM, o n.º de famílias participantes na 3.ª fase foi de 262;
- A altura média das crianças foi de 124,9 (cm); 
- O peso médio foi de 25,6 (kg);
- O IMC médio foi 16,3 (kg/m2);
- A prevalência do baixo peso foi de 3 %, que re�ete um aumento de 2,8 % relativamente à prevalência 
da fase anterior (0,2 %), onde a RAM é uma das regiões nacionais com maior valor de baixo peso;
- A prevalência de excesso de peso foi de 26 %, o que denota uma diminuição de 12,5 % relativamente 
ao valor da fase anterior (38,5%), onde a RAM é uma das regiões nacionais com menor valor de excesso 
de peso;
- A prevalência de obesidade foi de 10,8 %, o que mostra uma diminuição de 7,2 % relativamente à fase 
anterior, onde a RAM é uma das regiões nacionais com menor valor de obesidade.
(Fonte: Childhood Obesity Surveillance Initiative, COSI Portugal 2013, INSA)

INTERVENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA RAM - Ponto de situação 2015

N.º de consultas de Nutrição 
Nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) foram realizadas 17.727 consultas de nutrição.
344 foi o número de consultas realizadas de Nutrição Pediátrica e de Aconselhamento Nutricional, no 
âmbito do Serviço de Endocrinologia. (Fonte: Sesaram, EPE)

Sessões de Educação para a Saúde nos Cuidados de Saúde Primários (CSP)
No ano de 2015 realizaram-se 174 sessões de educação para a saúde com temas relativos à alimentação 
saudável e atividade física que abrangeram cerca de 2.980 pessoas. As escolas, centros comunitários, 
centros de dia, centros cívicos e os centros de saúde são alguns dos locais onde se realizam estas 
sessões. Entre o público-alvo destas sessões incluem-se alunos, pais e idosos respetivamente. (Fonte: 
Sesaram, EPE)
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OBSERVAÇÃO / NOTA METODOLÓGICA
A amostra em estudo na RAM tem uma representatividade relativa face ao todo nacional mas sob o 
ponto de vista estatístico não é uma amostra representativa que permita inferir, para a população-alvo 
na RAM e estimar a distribuição da prevalência de obesidade e excesso de peso, no entanto é 
considerado um indicador proxi da sua distribuição. 
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