
"Quem assegura o equilíbrio dos
pratos vegetarianos nas escolas?"

Devia haver mais nutricionistas nos
centros de saúde, nas escolas, nos lares.
Mas falta vontade política, diz bastonária
Alexandra Bento, no dia em que começa
o Congresso da Ordem dos Nutricionistas

Alimentação
Alexandra Prado Coelho

Há medidas positivas, mas falta arti-
culação. Esta é uma das críticas que
Alexandra Bento, bastonária da Or-
dem dos Nutricionistas, faz ao Gover-
no. A obrigatoriedade de introduzir
nas ementas das cantinas escolares

uma opção vegetariana, que neste
ano lectivo entrou em vigor, é um
bom exemplo. "Como é possível a
Assembleia da República legislar
uma medida que tem importância
e o Governo não estar preparado
para a operacionalizar?", interroga-
se. "Quem é que está a assegurar o

cumprimento do equilíbrio nutricio-
nal desses pratos? Há que perguntar.
Porque não são nutricionistas."

A relevância do trabalho dos nutri-
cionistas é uma questão que percorre
o programa de todo o Congresso da
Ordem dos Nutricionistas, que decor-
re entre hoje e amanhã, em Lisboa, e

que se orgulha de ser "o primeiro no
mundo sem patrocínios" (ver texto
ao lado). O que Alexandra Bento la-
menta é que haja um número insufi-
ciente de profissionais onde defende

que deveriam estar: nas escolas, nos
lares de idosos, nos centros de saúde.

"Quem é que se responsabiliza pelo
equilíbrio nutricional dos meninos

que escolhem a dieta vegetariana?
Ou pela adequação da alimentação
para uma criança que tem a doença
celíaca ou a doença de Crohn ou que
é diabética?"

Reconhece que "temos um princí-
pio excelente, que é o de as escolas
fornecerem alimentação às crian-

ças", mas considera que é impor-
tante actualizar algumas medidas.
"A criação do [Programa do] Leite
Escolar foi importantíssima, mas,
neste momento, devíamos pensar
na obrigatoriedade de ser leite sem
qualquer tipo de adição. Não é con-
cebível que num momento em que
se fala de um consumo excessivo de

açúcar estejamos a fornecer leite
achocolatado às crianças."

Mas, ainda mais importante do

que isso, é a educação alimentar
dos mais jovens, que, na opinião da

bastonária, também não está a ser
feita de forma adequada. "O que se

ensina sobre a roda dos alimentos é
muito pouco", afirma. "Tem de haver
novas abordagens na passagem da

informação. As crianças são sensíveis

às causas ambientais porque essa in-

formação foi bem passada. [No caso
da alimentação], é preciso envolver
outros actores, como os chefs, mas
é preciso que estes também tenham
um verdadeiro conhecimento do que
é a alimentação saudável. Isso é difí-
cil sem envolver os nutricionistas."

A Ordem tem tentado fazer che-

gar esta mensagem ao ministro da

Educação, mas não tem sido fácil,
diz. "Reunimo-nos com o secretário
de Estado para manifestar a nossa

preocupação. Já tentei ser recebida

pelo ministro e até ao momento não
fui, o que parece indicar que o minis-
tério não encara esta questão como
premente. Provavelmente, a única
hipótese é enviarmos uma propos-
ta por escrito ao ministro, o que me
parece desajustado."

Falhas nos centros de saúde
Voltamos à questão da "falta de ar-

ticulação". O que Alexandra Ben-
to constata é que "no papel temos
uma estratégia desenhada", mas
"falta uma verdadeira vontade po-
lítica para a pôr em prática". E se o
Ministério da Saúde parece sensível

aos argumentos dos nutricionistas,
as medidas não passam depois pelo
crivo do Ministério das Finanças.
A Ordem defende a importância da

presença de nutricionistas nos cen-
tros de saúde como parte de uma
política de prevenção de doenças
ligadas à alimentação. "Os cuida-
dos de saúde primários não estão
desenhados para trabalhar a causa
da alimentação e da nutrição", diz.
Há poucos nutricionistas. A proposta
que a Ordem apresentou ao Ministé-
rio da Saúde passava pela presença
de "pelo menos um nutricionista por
cada um dos 55 agrupamentos de
centros de saúde", garantindo uma
distribuição pelo território nacional
mais equilibrada do que a que existe
actualmente. Propunham ainda a en-

trada, logo em 2016, de 55 nutricio-
nistas "com um programa nacional
de acção" - a ideia "foi bem acolhi-
da" pelo Ministério da Saúde, mas até

agora não foi concretizada.
Alexandra Bento lembra que es-

tamos num momento-chave. "Com
os dados do 2.° Inquérito Alimen-
tar Nacional e de Actividade Física

[apresentados em Março] passámos
a conhecer o panorama do país com



mos insegurança alimentar, ou seja,
nem toda a população tem um acesso

adequado a alimentos. A insegurança
situa-se no nosso país em cerca de
10% e a insegurança alimentar gra-
ve, que é a dificuldade de acesso a
alimentos, está nos 2%. Isto é grave
num país que se diz desenvolvido."

O retrato do panorama nacional
mostra ainda que "estamos a viver
pior nos últimos anos das nossas
vidas, com um rosário de doenças
crónicas não transmissíveis relacio-
nadas com a forma como nos alimen-
tamos" - este é, aliás, um dos temas
centrais do congresso. E são doenças
que pesam no Sistema Nacional de

Saúde. "A diabetes custa 10% a 12%
do Orçamento do Estado para a Saú-

de, este é um dado que está no Ob-
servatório para a Diabetes", sublinha
a bastonária. "Nos últimos anos, o

aumento dos gastos com a diabetes
é brutal." A conclusão? "Sabemos
do que estamos a morrer e quanto
custam as doenças de que estamos
a morrer. E sabemos que prevenir é

a melhor aposta. "

A bastonária compara a actual si-

tuação com a que se viveu nos anos
1970 e 80 depois da realização do I.°
Inquérito Alimentar Nacional. "Nes-
sa altura fez-se a primeira e única
campanha alimentar nacional, muito

centrada nas escolas, com os profes-
sores. Nunca mais houve uma grande
campanha de educação."

Em Portugal, prossegue, há uma
grande aposta na higiene alimentar,
porque se trata de regras europeias.
Mas o país "ainda não tem uma ver-
dadeira política alimentar e nutricio-
nal". E conclui: "O excesso de peso e

a obesidade das nossas crianças vai
trazer-nos problemas de saúde no
futuro. Como é que conseguimos
conviver com isso tendo estrutura
para resolver o problema?"

Já depois da conversa com o PÚ-
BLICO, a bastonária elogiou em de-



clarações à Lusa a proposta do Go-
verno no Orçamento do Estado para
2018 que visa criar uma taxa sobre

produtos, como biscoitos e batatas
fritas, que apresentem elevado teor
de sal. Perante a possibilidade de um
chumbo, Alexandra Bento diz que
lamenta. "A verba arrecadada" po-
deria ser aplicada em "medidas de

promoção de hábitos alimentares
saudáveis".
apc@publico.pt

Alexandra Bento, bastonária
da Ordem dos Nutricionistas,
reclama uma aposta maior na
educação alimentar dos jovens

"Sem dúvida" que há pressão
da indústria alimentar sobre
os nutricionistas

Os nutricionistas devem trabalhar com a indústria e melhorá-la

A Ordem dos Nutricionistas deci-
diu organizar o seu congresso (hoje
e amanhã, no Centro Cultural de
Belém) sem quaisquer patrocínios
da indústria alimentar - o tema ti-
nha provocado alguma polémica
em Maio, na altura da realização
do XVI Congresso de Nutrição e

Alimentação, da responsabilida-
de da Associação Portuguesa dos
Nutricionistas, que contou com a

presença de várias marcas.
A bastonária, Alexandra Bento,

sublinha que é fundamental que a
Ordem mantenha a isenção e im-
parcialidade e que, para isso, não
pode receber dinheiro de marcas
com interesses comerciais da área
da alimentação. Além disso, refe-
re, há oradores que faziam questão
de ter no congresso e que recusam
falar em eventos patrocinados. A

solução para viabilizar o congresso
passou por "a própria Ordem alo-
car uma verba". O restante será su-

portado pelo valor cobrado pelas

inscrições.
E a pressão da indústria alimen-

tar sobre os nutricionistas é muito
grande? "Sem dúvida", responde
Alexandra Bento, mas acrescenta
que não se deve diabolizar a in-
dústria e que é importante que os

nutricionistas trabalhem com ela.
"Um nutricionista que consiga re-
formular um produto, reduzindo-
lhe o sal, por exemplo, pode ter um
impacto enorme."

Por outro lado, a nutrição é uma
área em que surgem constantemen-
te no espaço público teorias, muitas
vezes contraditórias. Isso afecta a

imagem dos nutricionistas? Estes

profissionais "não podem deixar
que isso aconteça, têm de traba-
lhar com rigor no seu dia-a-dia",
defende a bastonária. Quanto às

diferentes teorias, explica que "a
ciência não é estática, é dinâmica,
evolui, o que não quer dizer que se

contradiga, pode é surgir evidência
mais robusta, que explique melhor



uma situação."
Reconhece, contudo, que "há

muito mito e falso conceito, por-
que se trata de uma área de grande
interesse económico e muitas ve-
zes interessa criar confusão à sua
volta". Reitera, no entanto, que
"os profissionais de saúde têm de
se manter apartados destes interes-
ses". Alexandra Prado Coelho

55
Para 55 agrupamentos
decentrosde saúde, um
nutricionista. É a proposta da
Ordem. Hoje há "cento e poucos
para mais de 300 "

A criação do
Programa do

Leite Escolar foi
importantíssima,
mas, neste
momento,
devíamos
pensar na
obrigatoriedade
de ser leite sem
qualquer adição.
Não é concebível
estarmos a
fornecer leite
achocolatado
às crianças

Estamos a viver
pior nos últimos
anos das nossas
vidas, com um

rosário de doenças
relacionadas com
a forma como nos
alimentamos

O excesso de peso
e a obesidade das
nossas crianças
vai trazer-nos
problemas de
saúde no futuro.
Como é que
conseguimos
conviver com isso
tendo estrutura
para resolver o
problema?

Situação dos idosos é preocupante

Um

estudo da Faculdade de
Medicina da Universidade
de Lisboa, apresentado
no início do ano, mostrou,

entre outras coisas, que "os

idosos que estão em lares ou
centros de dia não estão a ter
alimentação adequada", lembra
a bastonária da Ordem dos
Nutricionistas, Alexandra Bento.

De acordo com o estudo,
intitulado PEN-3S: Estado
Nutricional dos Idosos

Portugueses, os que vivem
em lares estão duas vezes
mais subnutridos ou em risco
de desnutrição do que os

que estão nas suas casas. Por

isso, a par das crianças, este
é um grupo que preocupa os
nutricionistas. "Com estes
dados, não podemos perder a

oportunidade de assumir isto
como prioridade nacional."

Também aqui, Alexandra
Bento acredita que a solução
passa pela presença de
nutricionistas junto dos lares
e centros de dia. "Claro que
temos lares de excelência
e com uma oferta alimentar
adequada. Mas outros não, e a

presença de um nutricionista
é algo que fica ao critério de

cada um." Os dados do 2.°
Inquérito Alimentar Nacional e
de Actividade Física indicam,
por exemplo, que há uma alta
prevalência da obesidade e
pré-obesidade nos idosos

portugueses. Mas, sublinha
a bastonária, os problemas
que podem surgir são muito
variados, desde as dificuldades
de mastigação à hipertensão,
passando pela falta de
autonomia ou a diabetes.
"E alguns precisam mesmo
de suporte de alimentação
artificial. Perante tudo isto, há

que agir." A.P.C.




