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VALORES RASTREIO SAUDE  

ESCOLA SECUNDÁRIA AMORA 23 DE FEVEREIRO 2010 

Rastreio de Saúde na Escola Secundária de Amora 

 

O rastreio foi planeado e executado pela Dr.ª Jacqueline Dias Fernandes e pela 

Prof. Ana Paula Guia (Farmacêutica e Bióloga), elementos do núcleo SOS-on-Line 

no âmbito do Projecto Porta Aberta da referida Escola e contou com a colaboração 

da Direcção da Escola e do Projecto de Promoção e Educação para a Saúde.  

 

A população alvo foi essencialmente a população escolar, embora tenham 

participado alguns elementos da comunidade envolvente da escola. O objectivo foi 

sensibilizar a comunidade a apelar para os cuidados preventivos nas doenças 

cardiovasculares, visto essas serem as primeiras causas de morte por doença em 

Portugal. Após os resultados obtidos e da distribuição de dicas alimentares os 

participantes foram aconselhados a visitar o Nutricionista, para assimilar as regras 

essenciais de uma boa reeducação alimentar.  

 

Como técnica de saúde deparei-me com várias situações: nomeadamente aquando 

do registo da massa gorda e perímetro da cintura e da anca, que grande parte dos 

participantes apresentavam os valores de massa gorda acima do desejável, onde 

para o sexo feminino não deveria exceder os 28 % e nos sexo masculino os 25%. 

Contudo e infelizmente também existe o oposto observei que 3 alunos (duas jovens 

e um jovem) o equipamento utilizado dava erro, pois não tinam a massa gorda 

suficiente para a leitura.  

 

Pretendo acrescentar ainda que para além do término das tiras de diagnóstico 

foram avaliados ao todo cerca de 80 pessoas, entre alunos, auxiliares de educação, 

pais, encarregados e professores, e alguns elementos que não faziam parte da 

comunidade escolar, pois visualizaram a info em rodapé no Programa Praça da 

Alegria e  mais não foram porque o material de diagnóstico acabou, mesmo depois 

do término, houve quem avaliasse apenas a massa gorda, peso e altura, perímetros 

da cintura e anca. 

  

Segundo a Professora Ana Paula Guia os valores de colesterol estavam mais 

controlados que os do ano passado, apesar de a população avaliada não ser a 

mesma, o que revela uma preocupação e sensibilização para a problemática das 

doenças cardiovasculares, quanto aos valores de massa gorda, infelizmente os 

dados não foram muito satisfatórios, o que denota um predisposição para o 

acúmulo de gordura na zona abdominal e todas as consequências inerente à essa 
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má distribuição da gordura corporal. Dentro desta população observei que muitos 

jovens (raparigas) tinham valores de massa gorda abaixo dos 10% e 3 alunos o 

equipamento revelou erro pois não apresentam massa gorda suficiente para a 

avaliação da Bio-impedância. É de frisar a preocupação excessiva com a imagem 

por parte das jovens, uma das consequências é a ausência da menstruação e 

muitas delas desconhecem que a ausência de massa gorda suficiente faz com que a 

jovem não menstrue e com a agravante de que se passarem mais de 3 meses sem 

o período menstrual poderão verem comprometidas a sua fertilidade quando o 

desejarem. 

 

Pretendemos deixar os nossos sinceros agradecimentos à Direcção da Escola da 

Amora, à Câmara Municipal do Seixal que se fez representar pela Dr.ª Cristina 

Samouqueiro, a equipa do Projecto da Promoção para Saúde também da ESA. 

Muito Obrigada! 

 

Os resultados obtidos são apresentados no seguinte gráfico: 

 

 

 

 


