
MAIS 52 POR CENTO

Anorexia matou
161 pessoas
em 2011 pág.l6



SAÚDE ¦ DOENTES TRATADOS NOS HOSPITAIS TAMBÉM AUMENTAM

Sobem as mortes
devido a anorexia
¦ Em 2011 morreram 161 pessoas devido ao distúrbio alimentar, um aumen-
to de 52 por cento face ao ano anterior, segundo a Direção-Geral da Saúde

• BERNARDO ESTEVES/

/DÉBORA CARVALHO

O
número de mortes em
Portugal relacionadas
com anorexia subiu de
106 em 2010 para 161

em 2011, um aumento de 52 por
cento, de acordo com o relatório
do Programa Nacional para a

Promoção da Alimentação Sau
dável, ontem revelado pela Dire
ção-Geralda Saúde.

O número de
utentes acompa-
nhados diariamen-
te nos hospitais de-
vido a este distúrbio
também aumentou,
de 17 para 25, o que
representa um crés -
cimento de 47%. O
mesmo aconteceu
com os dias de in-
ternamento hospitalar: de
íó 396 para 19 394.

Apesar dos números, Isabel do

Carmo, professora na Faculdade
de Medicina de Lisboa e uma re -
ferência na área, considera que
não há um aumento de casos de
anorexia em Portugal. "Há mais
doentes a ir às consultas e por
isso um aumento dos diagnósti-
cos. Os médicos estão mais
atentos e inserem mais os dados
no sistema", referiu, acrescen-
tando que os óbitos englobam
casos de anorexia nervosa, que
se caracteriza pela perda volun-
tária de peso, e também casos de

psicoses, como aesquizofrenia,
que podem dar origem à doença.

A Associação Portuguesa de
Nutricionistas considera o ce-
nário "grave""apesar de a doença
ter ainda pouca expressão. "Se-
gundo as estatísticas, um em
cada dez anoréticos morre. É um
grande sofrimento interior", ex-
plicou ao CM a nutricionista
Maria Paes de Vasconcelos. ¦



Médicos
estão mais
atentos
ao distúrbio
alimentar

(^PORMENORES

«ANOREXIA NERVOSA
A anorexia nervosa é uma
doença que afeta sobretudo
jovens do sexo feminino. Ca-
racteriza-se pela perda vo-
luntária de peso e diminui-
ção da ingestão de calorias.
A falta de menstruação du-
rante três meses é um dos
sinais da doença.

• PIORA COM AIDADE
Os hábitos alimentares dos jo-
vens pioram à medida que se
tornam mais independentes.
Por exemplo, a percentagem
dos que não tomam o peque-
no-atmoço sobe de 3,7% para
9%, entre o 6:" ano de escolari-
dade e o l&°ano.

• ALGARVE É BOM EXEMPLO
Entre os alunosdol. 0 ciclo,
a maior prevalência de obe-
sidade ocorre nas regiões
autónomas, com valores de
22% nos Açores e de 16%
na Madeira. Os valores mais
baixos ocorrem no Algarve,
com 8,7% de obesidade.

Bebés bebem refrigerantes
Os maus hábitos alimentares

começam cedo. Na região Norte,
quase 20% das crianças com um
ano e meio consomem diária -
mente refrigerantes e io% co-
mem doces, segundo o ' Estudo
do Padrão Alimentar e de Crés -
cimento na Infância! O docu -
mento indica ainda que 41 % das

crianças dessa idade come doces
semanalmente , a mesma fre -
quência com que 27,4% conso -

mcm refrigerantes. Positivo é o
facto demais de 90% das crian-
ças comer sopa e fruta diária -
menteapartir dos seis meses. O
estudo recomenda a necessidade
de atuar cada vez mais cedo. A
obesidade afeta cerca de um mi-
lhão de adultos em Portugal, se -
gundo Direção - Geral da Saúde .

Os grupos sociais mais vulnerá-
veis são os mais expostos a risco
nutricional.B

Casos de anorexia estão a ser mais diagnosticados pelos clínicos

Maus hábitos alimentares


