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? Quase 70% dos portugueses têm
excesso de peso. Cerca de um terço
(28%) é obeso. Mais de metade tem
colesterol, 36% sofre de hipertensão
e 44,8% são sedentários. Comemos
poucos vegetais e pouca fruta. Ou
seja, somos um país de gordos, pre-
guiçosos e com maus hábitos ali-
mentares. O diagnóstico resulta do

Inquérito Nacional de Saúde com
Exame Físico (INSEF), que envolveu
4911 portugueses entre os 25 e os 74

anos, cujos resultados foram divul-
gados ontem em Lisboa.

"A população está gorda e fica
comprovado que somos sedentá-
rios", resumiu Fernando de Almei-
da. Para o presidente do Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo lor-
ge (INSA) - entidade que coorde-
nou o estudo -, o combate a estas

doenças crónicas (diabetes, hiper-
tensão e obesidade) terá de ser alvo

privilegiado das políticas públicas
de saúde, "se queremos ter uma
população saudável".

Os dados do inquérito revelam
que a prevalência da obesidade du-
plicou nos últimos dez anos. Os ní-
veis entre a população sem ne-
nhum grau de escolaridade ou com
o I.° ciclo são o dobro comparativa-
mente aos que têm ensino superior
(39,4% e 19,5% de prevalências pa-
dronizadas, respetivamente). A pre-
valência também é superior entre
quem não tem nenhuma atividade
profissional ou está desempregado
e entre as mulheres - 32,1% contra
24,9% dos homens, que têm mais

excesso de peso (45,4%) e obesida-
de abdominal (76,2%).

Em termos regionais, o Norte
tem a maior prevalência de hiper-
tensão (37,8%). Mas os açorianos fa-
zem quase o pleno: lideram na pre-
valência de diabetes, obesidade,
sedentarismo e são os que comem
menos vegetais (40,5%) e menos
fruta (29,1%).

As desigualdades regionais sur-
preenderam losé Pereira Miguel,
loão Pereira e Alcindo Barbosa.
Convidados a comentar os resulta-
dos, o presidente do Instituto de
Saúde Ambiental da Universidade
de Lisboa, o diretor da Escola Na-
cional de Saúde Pública e o médi-
co especialista em saúde pública da
Universidade do Porto defenderam

que este inquérito deve ser feito de
forma periódica e que haja medi-
das para eliminar as desigualdades
regionais. "Vamos ter de trabalhar,
é lá que teremos ganhos em saú-
de", insistiu Alcindo Barbosa.

Jovens alimentam-se pior
Os homens, mais jovens, com bai-
xo nível de escolaridade e desem-
pregados revelam ter os piores há-
bitos alimentares. Em termos na-
cionais, quase um terço da popula-
ção inquirida (26,7%) não come ve-
getais diariamente e um quinto
(20,7%) não come uma peça de fru-
ta por dia. Esta prevalência diminui
com a idade e com a escolaridade.

A percentagem de sedentarismo
diminuiu 30% desde 1998. Ainda
assim, quase 45% da população a

partir dos 25 anos é sedentária nos
tempos livres. Esta prevalência é

superior nas mulheres (48,5%) e,
mais uma vez, entre quem tem bai-
xa escolaridade (61,1%).

"Um país que não se conhece não
sabe cuidar de si", defendeu o minis-
tro da Saúde. Adalberto Campos Fer-
nandes optou por sublinhar a impor-
tância dos resultados do primeiro in-
quérito feito com base em questio-
nários e análises clínicas. Diagnósti-
co feito, o Governo poderá afinar as

suas políticas, defendeu. •

Médico de família ajuda à prevenção
• Mais de 95% das mulheres, entre os 50 e 69 anos, com médico de
família fizeram mamografia nos últimos dois anos. Sem médico de

família, essa prevenção desce para 88%. A mesma tendência se ve-
rifica na realização da citologia cervicovaginal: mais de 87% das
mulheres com médico de família fizeram o exame nos últimos três
anos, enquanto a percentagem entre as mulheres sem médico desce

para 79,9%. 0 inquérito revelou que os níveis de prevenção não são
os mesmos para o cancro do colorretah a pesquisa de sangue oculto
nas fezes foi feita por 45,7% dos portugueses inquiridos, nos últi-
mos dois anos, sendo que 44,2% revelaram nunca ter feito o exame.




