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O país está gord

Um milhão de obesos, 3,5 milhões de 

pré-obesos – o mais recente retrato 

da forma como os portugueses se 

alimentam mostra um país em que 

mais de metade da população adulta 

sofre de excesso de peso, e em que 

os maus hábitos alimentares come-

çam muito cedo, consolidando-se à 

medida que a criança cresce.

O relatório Portugal — Alimentação 

Saudável em números 2014, do Pro-

grama Nacional para a Promoção da 

Alimentação Saudável, da Direcção-

Geral da Saúde, revela hábitos ainda 

muito distantes do que se considera 

ser uma alimentação saudável. Cada 

português adulto tem disponíveis por 

dia, em média, 3963 calorias – quase 

o dobro do que é aconselhável (entre 

as 2000 e as 2500 calorias), foi reve-

lado ontem na apresentação ofi cial 

do documento, em Lisboa.

O consumo de carne continua a ser 

excessivo (embora se esteja a verifi -

car uma substituição das carnes de 

bovino e suíno pelas de aves), assim 

como o de sal, ao contrário do con-

sumo de hortícolas e fruta, abaixo do 

recomendado. Só no grupo dos “ce-

reais, raízes e tubérculos” e no dos 

“lacticínios” é que os portugueses 

se aproximam do padrão alimentar 

recomendado. Soma-se a estes dados 

um consumo insufi ciente de legumi-

nosas secas, e excessivo de óleos e 

gorduras.

O relatório lembra que o consu-

mo inadequado de frutas e hortíco-

las é determinante para doenças não 

transmissíveis, como as cardiovascu-

lares e alguns tipos de cancro, e que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomenda o consumo diário de 400 

gramas de frutas e hortícolas, o que 

equivale a cinco porções diárias.

Neste momento, e com os dados 

disponíveis – que são das institui-

ções nacionais que recolhem esta-

tística, dado que o último Inquérito 

Alimentar Nacional é de 1980 – não 

se consegue ainda avaliar o efeito da 

crise económica nos consumos das 

famílias. O mais provável é que as 

mudanças ocorram dentro da mes-

ma categoria de alimentos, ou seja, 

em vez se substituir carne por legu-

minosas, a opção é por uma carne 

mais barata.

De pequenino...
É nos primeiros anos de vida que 

os maus hábitos alimentares come-

çam, mostra ainda o relatório. Em 

primeiro lugar, nota-se uma “baixa 

prevalência do aleitamento materno 

exclusivo aos 4 e 6 meses de idade, 

contrariando as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde”.

No grupo até aos quatro anos de 

idade regista-se um “consumo fre-

quente de fruta, sopas e produtos 

hortícolas” – 92% consomem sopa 

pelo menos uma vez por dia, e 86% 

consomem diariamente fruta fres-

ca. Estes são números positivos. Mas 

vêm acompanhados de um dado ne-

gativo: “Mais de metade das crian-

ças (52%) consome refrigerantes e 

néctares (colas, refrigerantes gasei-

fi cados, refrigerantes sem gás, ice 

tea e néctares) diariamente.” Além 

disso, 65% consomem bolos e doces 

pelo menos uma vez por dia, e 73% 

consomem snacks salgados (pizza, 

hambúrguer, batatas fritas e outros 

snacks de pacote) entre uma a quatro 

vezes por semana.

Outro dado importante é o que in-

dica que os (maus) hábitos instalam-

se facilmente: “As crianças que aos 2 

anos consumiam mais refrigerantes, 

snacks, bolos e doces eram as que 

mais consumiam estes alimentos aos 

4 anos de idade. O consumo diário 

de qualquer um destes grupos de 

alimentos é de 32% aos 2 anos, e de 

96% aos 4 anos.”

Um dos problemas do consumo 

daquele tipo de snacks é a quantida-

de de sal que é ingerida com eles. 

Neste ponto, os números não deixam 

dúvidas: “Verifi ca-se uma ingestão 

de sódio acima do nível máximo 

tolerado em praticamente todas as 

crianças observadas (99%).” Estas 

conclusões têm como base um estu-

do realizado pelo Instituto de Saúde 

Pública da Universidade do Porto, e 

levam os responsáveis do Programa 

Nacional para a Promoção da Ali-

mentação Saudável a alertar para a 

“necessidade urgente de intervir a 

Há um consumo excessivo de calorias, de carne e de sal, maus hábitos que se ganham logo na infância

O relatório Portugal — Alimentação 
Saudável em números 2014 traça um 
quadro preocupante de uma população 
a perder anos de vida saudável por causa 
da forma como se alimenta

Alimentação 
Alexandra Prado Coelho

Um blogue para ensinar a comer melhor

P
ara ajudar os portugueses 
a terem uma alimentação 
mais equilibrada, o 
Programa Nacional para 

a Promoção da Alimentação 
Saudável criou o blogue www.
nutrimento.pt, que, entre outras 
coisas, esclarece quais são os 10 
princípios da Dieta Mediterrânica 
em Portugal, enumerados num 
cartaz de fácil leitura.

O blogue oferece ainda 
sugestões para se “comer 
barato” que passam, por 
exemplo, por adequar o tipo 
e corte da carne ao método 
de confecção (com imagens 
que ajudam a identificar os 
vários cortes nos diferentes 
animais). E disponibiliza um 
ebook com “receitas saudáveis 
e sustentáveis” para uma 
utilização integral dos alimentos, 

além de receitas para cozinhar 
com menos gordura, artigos 
sobre as vantagens nutricionais 
de certos alimentos, e ainda 
uma série de informações sobre 
a alimentação nas escolas.

Numa secção dedicada 
a notícias encontra-se, por 
exemplo, um texto sobre 
alimentação escolar datado 
de 1983 e da autoria de 
Emílio Peres, considerado o 
pai da Nutrição em Portugal. 
É, aliás, em homenagem a 
Emílio Peres que o blogue foi 
baptizado como Nutrimento, 
uma definição criada por este 
investigador e pedagogo e que 
se aplica a “uma substância ou 
princípio nutriente ou nutritivo, 
elemento útil ao funcionamento 
do organismo, que é próprio dos 
alimentos.” 

nível populacional”.

No entanto, quando se observa 

mais em detalhe o quadro que mos-

tra o contributo dos alimentos para 

a ingestão diária de sódio percebe-

se que o principal responsável é a 

sopa de legumes, seguida pelos lac-

ticínios. Os “doces e pastéis” contri-

buem com 6% e os snacks salgados 

com 1,1%. No que diz respeito à in-

gestão de açúcar, são os lacticínios 

a maior fonte (41,2%), seguidos pela 

fruta (21,1%).

Há um dado que aponta para uma 

evolução positiva – o crescimento da 

obesidade infantil tem vindo a esta-

bilizar. Os autores do relatório su-

blinham, no entanto, que este dado 

“necessita de confi rmação futura”.

Além das crianças, o relatório de-

dica uma atenção especial a outro 

grupo vulnerável, o dos idosos. Tam-

bém entre estes se nota uma “elevada 

prevalência da obesidade (51,7%)”, 

ao mesmo tempo que se identifi cam 

2,1% de idosos desnutridos e 31,8% 

em risco de desnutrição. São dados 

inéditos, que não cobrem a totalida-
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do

Fonte: DGS PÚBLICO

Alerta para riscos em idosos e crianças

4,5 milhões de portugueses
têm excesso de peso

Organização Mundial de Saúde 
recomenda o consumo diário de:

Idosos, um grupo vulnerável Crianças consomem sal e açúcar 
em excesso

400g

3,5 milhões 
de pré-obesos

Um milhão
de obesos frutashortícolas

51,7%
São obesos

31,8%
Em risco 

de subnutrição

2,1%
subnutridos

Refrigerantes e néctares
diariamente

Bolos e doces 
diariamente

Snacks salgados entre uma 
a quatro vezes por semana

65%

73%

52%

de do país, mas que “parecem indi-

car uma situação alimentar e nutri-

cional de elevado risco nas popula-

ções mais idosas”. Defende-se, por 

isso, “a necessidade de monitorizar o 

estado nutricional [desta população] 

e de tentar prevenir estas situações a 

montante, nos locais onde estas pes-

soas permanecem regularmente.”

Apesar de a Dieta Mediterrânica 

ter sido inscrita há um ano como 

património da Humanidade, tudo 

indica que os portugueses ainda es-

tão distantes deste padrão alimentar 

com reconhecidos benefícios para a 

saúde. “Este conceito e as suas van-

tagens são ainda pouco reconheci-

dos pela população portuguesa”, 

reconhece o relatório. No entanto, 

os autores esperam que o reconhe-

cimento pela UNESCO possa “servir 

como catalisador para que Portugal 

assuma as suas tradições alimentares 

mediterrânicas de uma forma estru-

turada nas suas políticas públicas” 

e em áreas que vão da restauração 

pública ao turismo, à educação e à 

cultura.

PAULO PIMENTA

Alunos revelam “pior saúde física e mental” do que há quatro anos

Menos adolescentes portugueses 

planeiam ir para o ensino supe-

rior. Mais queixam-se de sintomas 

físicos e psicológicos de mal-estar. 

Mais, também, relatam comporta-

mentos de bullying e provocação na 

escola. E mais dizem já ter feito mal 

a si próprios de propósito. Estes são 

alguns dos resultados de um estudo 

que será divulgado hoje, com base 

em seis mil inquéritos a alunos do 

6.º, 8.º e 10.º anos.

A Saúde dos Adolescentes Portugue-

ses (2014) é o título do relatório nacio-

nal que deverá integrar o grande re-

trato internacional da adolescência, 

conhecido por Health Behaviour in 

School-aged Children, da Organização 

Mundial de Saúde. 

O levantamento é realizado de 

quatro em quatro anos, por uma re-

de de profi ssionais ligados à saúde e 

à educação que analisam os estilos 

de vida dos adolescentes e os seus 

comportamentos, em 43 países. Em 

Portugal, que participa desde 1998, 

foram inquiridos este ano 6026 alu-

nos, com idades entre os 10 e os 20 

anos (média de 14 anos).

Um comunicado da autoria da 

equipa portuguesa — coordenada 

pela investigadora Margarida Gas-

par de Matos e que inclui membros 

da Faculdade de Motricidade Hu-

mana, da Universidade de Lisboa, 

e do Centro da Malária e Doenças 

Tropicais, da Nova de Lisboa — an-

Mais adolescentes 
com sintomas físicos 
e psicológicos 
de mal-estar

tecipa algumas das conclusões, sem 

contudo adiantar números, que só 

hoje serão revelados. Sublinhando 

que este estudo “aparece numa al-

tura especialmente relevante, uma 

vez que permite estimar o impacto 

da recessão económica na saúde dos 

adolescentes”, os investigadores di-

zem que as respostas dos alunos re-

velam uma “pior saúde física e men-

tal” do que há quatro anos. Em rela-

ção à saúde mental, especifi camente, 

consideram que este “é um assunto 

subestimado e a carecer de atenção 

urgente”. O “aumento de compor-

tamentos autolesivos, problemática 

esta que foi já identifi cada em 2010 

e se agravou em 2014”, é apenas um 

dos sinais, acrescentam.

Entre as boas notícias, estão o 

decréscimo do consumo de tabaco 

(em queda desde 2006) e do álco-

ol — “embora se necessite agora de 

avaliar se os consumidores conso-

mem menos, ou consomem mais 

mas em menos dias”. Já no campo 

da sexualidade, sublinha-se o facto 

de o número de adolescentes que já 

teve relações sexuais dentro das ida-

des consideradas no estudo estar a 

diminuir desde 2006. Em 2014, con-

tudo, “reporta-se uma diminuição do 

uso de preservativo e um aumento 

das relações sexuais associadas ao 

consumo de álcool”.

Foi ainda perguntado aos alunos 

o que mais gostavam na escola. A 

resposta foi “os colegas” e “os in-

tervalos”, aparecendo “as aulas” 

em penúltimo lugar e, em último 

lugar, a “comida da cantina”. Sobre 

as preocupações que a escola susci-

ta, disseram que “a matéria é difícil, 

demasiada e aborrecida”. Estudos 

anteriores têm identifi cado “uma fra-

gilidade na relação dos adolescentes 

portugueses com a escola” maior do 

que a observada noutros países.

Saúde
Andreia Sanches

Em “tempos de recessão”, 
foram inquiridos seis mil 
alunos, com uma média de 
14 anos. Estudo para a OMS 
é divulgado hoje

3 PERGUNTAS A PEDRO GRAÇA

U
m dos pontos mais 
surpreendentes do 
relatório é o que mostra 
que a maior parte do sódio 

que ingerimos é através da 
sopa. Como interpreta este 
dado?
Consumimos muito sopa, o que 
é muito bom. Mas são ainda 
muito salgadas. Para as escolas 
e outros espaços públicos, 
estamos a tentar desenvolver 
instrumentos que permitam 
medir facilmente a quantidade 
de sal na sopa. Mas nas casas 
das pessoas não conseguimos 
regular, por isso apenas 
podemos alertar os pais para a 
grande responsabilidade que 
têm quando utilizam o sal. 
Estamos a dar às crianças 
muito pequenas legumes e 
fruta, mas ao mesmo tempo 
também damos refrigerantes 
muito cedo...
Temos, de facto, um consumo 
muito interessante de fruta e 

hortícolas, comparado com 
outros países europeus, mas 
também fomentamos o gosto 
pelo doce muito cedo, e o que 
o estudo mostra é que uma 
criança que consome açúcar 
aos dois anos vai consumir mais 
aos quatro. É um gosto que 
perdura. Tem-se criticado muito 
a escola por formatar o gosto, 
mas o que se percebe aqui é 
que essa formatação começa 
mais cedo e com a família. A 
responsabilidade passa a ser 
da família, que precocemente 
instala o gosto pelo sal e o 
açúcar.
A situação dos idosos causa 
particular preocupação?
Encontramos uma elevada 
prevalência de desnutrição entre 
os idosos, o que mostra que 
temos que trabalhar mais com 
este grupo, que está a crescer. 
Temos dado muita atenção às 
crianças, mas é preciso também 
olhar para os idosos.

“Formatação do gosto começa com a família”

RUI FARINHA
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Há um consumo excessivo 
de calorias, de carne e de 
sal, segundo relatório p8/9

País está gordo: 
4,5 milhões têm 
excesso de peso


