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"Discurso Direto": Inquérito sobre hábitos alimentares
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7474ed35-0086-4ca8-ad90969cf85309c6&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Tema do "Discurso Direto": inquérito sobre hábitos alimentares.
Convidada: Catarina Oliveira, nutricionista.
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Inquérito sobre hábitos alimentares
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c2296979-062c-4eb0-88b089e1f1ef93da&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Mais de metade da população portuguesa é obesa. Os portugueses andam alimentar-se mal, comemos
em média o triplo da carne, peixe e ovos do que devíamos. São as conclusões do Inquérito Nacional
de Alimentação e Atividade Física conduzido por um consórcio de investigadores das Universidades do
Porto de Lisboa e de Oslo e também do Instituto Doutor Ricardo Jorge. Declarações de Carla Lopes,
coordenadora do inquérito nacional de alimentação, e de Pedro Graça, coord. Programa Nacional para
a Alimentação Saudável.
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2017-03-16 13:29
TVI 24 - Notícias , 2017-03-16 16:09
TVI 24 - Notícias , 2017-03-16 17:14
TVI 24 - Notícias , 2017-03-16 19:37
TVI - Jornal das 8 , 2017-03-16 21:18
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Inquérito alimentar nacional e de atividade física
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=976c4096-07c5-4cce-9109f6721f0bbbed&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
O maior inquérito alimentar e de atividade física feito em Portugal nas últimas décadas revela que os
portugueses comem demasiada carne e abusam no sal e no açúcar. O estudo mostra que quase 6
milhões de pessoas são obesas ou estão em risco de o ser, o que resulta de uma alimentação má e
pouco variava.
Declarações de Carla Lopes, coordenadora do inquérito.
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2017-03-16 18:34
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Antena Aberta: Inquérito alimentar nacional e de atividade física
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0b67b9b6-4bc3-455f-8867a1fe3be563bc&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Antena Aberta: Inquérito alimentar nacional e de atividade física
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Inquérito alimentar nacional e de atividade física
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5d4652a6-baba-4fb4-8a3fd6b26584f130&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Em Portugal há 105 mil idosos que bebem mais de um litro de álcool por dia. É no Alentejo e nos
Açores que se registam mais casos de obesidade. O estudo revela que os portugueses estão a
consumir carne a mais e a ingerirem açúcar e sal em excesso, são algumas das conclusões de um
inquérito alimentar nacional de atividade física que vai ser apresentado hoje na Universidade do Porto.
Comentários de Carla Lopes, Coordenadora Inquérito Nacional Alimentação e Atividade Física.
Repetições: SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2017-03-16 12:37
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Inquérito alimentar revela que os portugueses são sedentários e obesos
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8e5dd770-a1f9-48b0-8474371f559551e4&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Um inquérito alimentar revela que os portugueses são sedentários e obesos e consomem açúcar e sal
a mais. O sedentarismo afeta mais de 70% da população e a obesidade 22%.
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-03-16 09:47
RTP 3 - 3 às... , 2017-03-16 10:18
RTP 3 - 3 às... , 2017-03-16 11:23
RTP 3 - 3 às... , 2017-03-16 14:51
RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2017-03-16 15:24
RTP 3 - 3 às... , 2017-03-16 17:53
RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2017-03-16 03:55
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Inquérito alimentar nacional e de atividade física
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38be738a-287c-4978-b8fdbee551e0d7ef&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
A falta de nutrientes essenciais para os idosos, o consumo de álcool e a presença da carne vermelha
no prato português, são algumas conclusões que preocupam a Direção-Geral de Saúde conclusões do
inquérito alimentar nacional.

Página 7

A8

Duração: 00:00:27

Renascença
ID: 68654747

OCS: Renascença - Notícias

16-03-2017 09:02

Inquérito sobre hábitos alimentares
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0dd0f398-501e-4760-8cf9b2295d6cbbfb&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Os portugueses abusam da carne, do peixe e dos ovos e tem a mão pesada no sal e no açúcar, mas
esquecem-se dos legumes, da fruta e dos cereais, é o que revela o mais recente inquérito alimentar
nacional que hoje é apresentado e coordenado pela Universidade do Porto.
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Inquérito alimentar nacional e de atividade física
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0395eb96-d0ed-42f0-8a6d1419b372303d&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Em Portugal há 105 mil idosos que bebem mais de um litro de álcool por dia. Esta é uma das
conclusões do inquérito alimentar nacional e de atividade física. O estudo que mostra que é no
Alentejo e nos Açores que se registam mais casos de obesidade vai ser apresentado hoje na
Universidade do Porto, o objetivo é fazer um retrato nutricional da população portuguesa 2º os
investigadores continua a consumir açúcar e sal, acima do recomendado,
Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2017-03-16 09:06
SIC Notícias - Jornal das Dez , 2017-03-16 10:01
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Portugueses comem carne a mais
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2c77ea5f-81e2-4107-b6e46f025c10e472&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Mais de 3 milhões e meio de portugueses comem carne a mais, há também um consumo excessivo de
peixe, ovos e açúcar. A conclusão é do inquérito de alimentação e atividade física, um estudo que
juntou as universidades de Lisboa, do Porto, de Oslo e Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge.
Declarações de Carla Lopes, coordenadora do inquérito.
Repetições: TSF - Notícias , 2017-03-16 08:00
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Idosos consomem álcool em excesso - Diário de Notícias
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Internet
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Bola Online (A)
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16-03-2017

URL:http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=661104

Vinho é a bebida preferida entre as pessoas com mais de 65 anos segundo inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física.
Há 105 mil idosos em Portugal que bebem mais de um litro de álcool por dia. O dado faz parte do
Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, da Universidade do Porto, apresentado hoje e que
faz um retrato nutricional da população: Açores e Alentejo são as regiões com mais obesidade e onde
mais famílias tiveram dificuldade, em 2015 e 2016, de fornecer alimentos suficientes a todos os
membros por falta de dinheiro. - DN 16/03/2017
16-03-2017
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Cerca de 7,8 milhões de portugueses apresentam ingestão elevada de sódio -inquérito
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Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado hoje no Porto.
O sódio é "um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação", tendo-se verificado "o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa" para esse
elevado consumo, explicou à Lusa a investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
09:33
Por Lusa

Página 12

A13

Idosos portugueses consomem álcool em excesso
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Vinho é a bebida mais consumida.
Segundo os dados do Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Física, da universidade do Porto, há
105 mil idosos que bebem mais de um litro de álcool por dia, cerca de 5% da população acima dos 65
anos. O vinho é a bebida mais consumida.
"Um litro de vinho por dia num idoso é excessivo e absolutamente de risco. Está sete a oito vezes
acima da indicação médica para os adultos (um a dois copos por dia) e dez vezes acima dosa idosos",
referiu Manuel Cardoso, vice-presidente do Seeviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
Dependências ao Diário de Notícias.
O especialista alerta para o facto de os efeitos do álcool na população mais velha ter efeitos mais
nefastos. "A hipertensão tem uma relação direta com o consumo de álcool, há o risco de cirroses,
tumores, quedas e pertubações mentais", concluiu.
08:17
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População nacional come carne, sal, açúcar e leite em quantidades excessivas.
Cerca de 5,9 milhões de pessoas em Portugal sofre de obesidade ou está em risco de sofrer, o que
equivale a mais de metade da população nacional. A predominância deste indicador recai sobre a
população idosa, na qual 8 em cada 10 pessoas é obesa ou pré-obesa.
Os dados são adiantados pelo Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Física, desenvolvido pela
Universidade do Porto, que também assegura que a prática de exercicío físico diária e regular só é
realizada por cerca de 27% dos portugueses.
Estes indicadores de estudo provam ainda que o regime alimentar em Portugal é fortemente
desiquilibrado. A população consome carne, leite, sal e açúcar em excesso em detrimento de
hortícolas, leguminosas e frutas.
Os adolescentes são os que se deixam mais facilmente levar pela sedução de bolos, snacks salgados e
refrigerantes, acabando por colocar os alimentos 'verdes' um pouco mais de parte.
10:13
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Cerca de 7,8 milhões de portugueses apresentam ingestão elevada de sódio -inquérito
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Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado hoje no Porto. O sódio é "um dos nutrientes para
os quais se estimou maior inadequação", tendo-se verificado "o importante contributo de alimentos
como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa" para esse elevado consumo, explicou à Lusa a
investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Carla Lopes. Este é um dos
resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo de um ano,
avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84 anos, em
todas as regiões do país.
16 | 03 | 2017
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Há 5% de idosos em Portugal que bebem
mais de um litro de álcool por dia
Saúde. O vinho é a bebida preferida entre as pessoas com mais de 65 anos. Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade
Física mostra que é no Alentejo e nos Açores que há mais obesidade. Consumimos açúcar e sal acima do recomendado
ANA

MAIA

Há 105 mil idosos em Portugal que
bebem mais de um litro de álcool
por dia. O dado faz parte do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, da Universidade do
Porto, apresentado hoje e que faz
um retrato nutricional da população: Açores eAlentejo são as regiões
com mais obesidade e onde mais famílias tiveram dificuldade, em 2015
e 2016, de fornecer alimentos suficientes.a todos os membros por falta de dinheiro.
O consumo médio de bebidas alcoólicas é de 146 gramas por dia, o
que corresponde a um copo e meio
de vinho. Os homens bebem mais
do que as mulheres e os idosos mais
do que os adultos. É na faixa etária
acima dos 65 anos que o inquérito
destaca um consumo relevante: "5%
dos idosos bebem diariamente mais
de um litro (1142 g) de bebida alcoólica. O vinho é a bebida mais consumida." Em 2015 viviam em Portugal
2,1 milhões de idosos, segundo o
Instituto Nacional de Estatística Ou
seja, 105 mil idosos têm este consumo excessivo. "O consumo de álcool
continua a ser um problema de saúde pública. Estes indicadores servem de apoio para o desenvolvimento de políticas públicas nesta
área", diz ao DN Cada Lopes, investigadora principal do inquérito.
Manuel Cardoso, vice-presidente do Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e Dependências, refere que "um litro de
vinho por dia num idoso é excessivo e absolutamente de risco". "Está
sete a oito vezes acima da indicação
máxima para os adultos (um a dois
copos por dia) e dez vezes acima
nos idosos ( um copo por dia). Os
idosos têm menos água no organismo e a concentração de álcool tem
efeitos mais nefastos. A hipertensão
tem uma relação direta com o consumo de álcool, há risco de cirroses,
tumores, quedas, perturbações
mentais. O problema tem de ser
abordado nos cuidados de saúde
primários, identificado e encaminhado para ajuda", explica:
O inquérito vai mais além no retrato. "Temos 34% da população a
consumir mais de cem gramas de
carne vermelha por dia, o que foi

associado a um maior risco de cancro do cólon. No consumo de hortícolas e frutas, 53% não cumprem
as recomendação de consumo de
mais de 400 gramas por dia e 40%
dos adolescentes bebem mais de
um refrigerante ou néctar por dia.
Quanto à obesidade, vemos diferenças regionais claras, corri os Açores e o Alentejo a ter maior prevalência", aponta Carla Lopes.
No total do país, 10% das famílias
sentiram insegurança alimentar:
disseram que em 2015 e 2016 não
conseguiram fornecer alimentos
suficientes a toda a família por questões financeiras. "As famílias com
menores de 18 anos no agregado registaram uma insegurança alimentar acima da média nacional", aponta a investigadora. Foi nosAçores, na
Madeira e no Alentejo que mais se
sentiu o problema. Na atividade fisica, 41% da população disse praticar desporto regulamente.
Pedro Graça, diretor do programa para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da
Saúde, destaca o consumo excessivo de açúcar e sal. "O inquérito vem
dar razão a quem se empenhou
pela taxação das bebidas açucaradas. Temos um consumo médio de
açúcar de 90 gramas/dia que é quase o dobro do valor recomendado
(50 gramas/dia. Quando fizemos a
roda dos alimentos retirámos produtos que não representavam ganhos para as pessoas, como bolos e
bolachas. O consumo desta área representa 21%. Quanto ao sal, continua a ser um problema 65,5% das
mulheres e 89,9% dos homens têm
uma ingestão de sal acima do nível
máximo recomendado (5 a 6 gramas por dia)", alerta o responsável.
FICHA TÉCNICA
> Realização de entrevistas presenciais entre outubro de 2015 e
setembro de 2016. População residente entre os 3 meses e os 84
anos, selecionada aleatoriamente
por amostragem a partir do registo de utentes do SNS. Foram avaliadas 6553 pessoas, das quais
5819 fizeram duas entrevistas
com representatividade para as
sete unidades territoriais para fins
estatísticos (NUTSII).

Consumo habitual diário de grupos e subgrupos de alimentos
ADULTOS • IDOSOS

ADOLESCENTES

• TOTAL • CRIANÇAS

GRAMAS/DIA

225

184

103

101

84

88

83

76-

13i111

I 33

28
12
mim

Leite

Refrigerantes

Pescado

Carne
(brancas, vermelhas
e charcutaria)

Obesidade
e pré-obesidade

RODA DOS ALIMENTOS
Óleos e gorduras

•

18%
Laticínios

Obesidade Q Pré-obesidade

Total 22,3%

20%
Frutos

5%
Carnes,
pescado
e ovos

4%
Leguminosas
secas

Feminino

Crianças
(<10 anos)

28%
Cereais
e tubérculos

Laticínios

Carne,
pescado e ovos

57,1%

30,7% 55%
38,99j 58,7%

25%

21.6%

41,8% 81%

Prática de atividade física

41,8%

Total
Leguminosas

(diferença em relação
ao recomendado
na roda de alimentos)

Crianças

61%

(<10 anos)

59%

Adolescentes
(10-17 anos)
Cereais
e tubérculos

62,1%

36,5%

Idosos
(65-84 anos)

Cumprimento das recomendações
para grupos de alimentos
Consumo

34,8%

Adoles c entes
32,"
(10-17 a nos) EI-23,6‘31
Adultos

23%

24,3%

Masculino 20,1%

(18-64 anos)

Hortícolas

Vinho

(peixe, crustáceos,
derivados)

Hortícolas

11%

(-12%)

Frutos

óleos
e gorduras

Adultos Ser
(18-64 anos)

40,3%

Idosos
(65-84 anos)

33,1%

Fonte: Inquérito Nacional Alimentar e de Exercício Fisico - Universidade do Porto
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Saúde - Há 5% de idosos em Portugal que bebem mais de um litro de álcool por dia
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Vinho é a bebida preferida entre as pessoas com mais de 65 anos segundo inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física
Há 105 mil idosos em Portugal que bebem mais de um litro de álcool por dia. O dado faz parte do
Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, da Universidade do Porto, apresentado hoje e que
faz um retrato nutricional da população: Açores e Alentejo são as regiões com mais obesidade e onde
mais famílias tiveram dificuldade, em 2015 e 2016, de fornecer alimentos suficientes a todos os
membros por falta de dinheiro.
O consumo médio de bebidas alcoólicas é de146 gramas por dia, o que corresponde, por exemplo, a
um copo e meio de vinho. Os homens bebem mais que as mulheres e os idosos mais que os adultos. É
na faixa etária acima dos 65 anos que o inquérito destaca um consumo relevante: "5% dos idosos
bebe diariamente mais de 1 litro (1142 g) de bebida alcoólica. O vinho é a bebida mais consumida".
Em 2015 viviam em Portugal 2,1 milhões de idosos, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Ou
seja, 105 mil idosos têm este consumo excessivo. "O consumo de álcool continua a ser um problema
de saúde pública. Estes indicadores servem de apoio para o desenvolvimento de políticas públicas
nesta área", diz ao DN Carla Lopes, investigadora principal do inquérito nacional.
Manuel Cardoso, vice-presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
Dependências, refere que "um litro de vinho por dia num idoso é excessivo e absolutamente de risco".
"Está sete a oito vezes acima da indicação máxima para os adultos (um a dois copos por dia) e dez
vezes acima nos idosos ( um copo por dia). Os idosos têm menos água no organismo e a concentração
de álcool tem efeitos mais nefastos. A hipertensão tem uma relação direta com o consumo de álcool,
há risco de cirroses, tumores, quedas, perturbações mentais. O problema tem de ser abordado nos
cuidados de saúde primários, identificado e encaminhado para ajuda", explica.
O inquérito vai mais além no retrato. "Temos 34% da população a consumir mais de 100 gramas de
carne vermelha por dia, o que foi associado a um maior risco de cancro do cólon. No consumo de
hortícolas e frutas, 53% não cumpre as recomendação de consumo de mais de 400 gramas por dia e
40% dos adolescentes bebe mais de um refrigerante ou néctar por dia. Quanto à obesidade, vemos
diferenças regionais claras, com os Açores e Alentejo a ter maior prevalência", aponta Carla Lopes.
No total do país 10% das famílias sentiram insegurança alimentar: disseram que em 2015 e 2016 não
conseguiram fornecer alimentos suficientes a toda a família por questões financeiras. "As famílias com
menores de 18 anos no agregados registaram uma insegurança alimentar acima da média nacional",
aponta a investigadora. Foi nos Açores, Madeira e Alentejo que mais se sentiu o problema. Na
atividade física, 41% da população disse praticar desporto regularmente.
Pedro Graça, diretor do programa para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da
Saúde, destaca o consumo excessivo de açúcar e sal. "O inquérito vem dar razão a quem se
empenhou pela taxação das bebidas açucaradas. Temos um consumo médio de açúcar de 90
gramas/dia que é quase o dobro do valor recomendado (50 gramas/dia. Quando fizemos a roda dos
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alimentos retiramosprodutos que não representavam ganhos para as pessoas, como bolos e bolachas.
O consumo desta área representa 21%. Quanto ao sal, continua a ser um problema: 65,5% das
mulheres e 89,9% dos homens têm uma ingestão de sal acima do nível máximo recomendado (5 a 6
gramas por dia)", alerta o responsável.
Ficha técnica
Realização de entrevistas presenciais entre outubro de 2015 e setembro de 2016. População residente
entre os 3 meses e os 84 anos, selecionada aleatoriamente por amostragem a partir do registo de
utentes do SNS. Foram avaliadas 6553 pessoas, das quais 5819 fizeram duas entrevistas com
representatividade para as sete unidades territoriais para fins estatísticos (NUTSII).
16 DE MARÇO DE 2017
Ana Maia
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Vinho, carne, sal e açúcar em excesso. Um retrato nutricional dos portugueses
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Inquérito Alimentar Nacional revela dados alarmantes. Por exemplo, os idosos consomem demasiado
álcool e os jovens demasiados refrigerantes. Portugueses continuam a preferir a carne aos vegetais.
Os portugueses consomem carne e lacticínios em excesso e não comem frutas, vegetais e cereais
suficientes. Além disso, abusa-se do sal e não se respeita a tradicional dieta mediterrânica. As
conclusões são do Inquérito Alimentar Nacional, que é apresentado esta quinta-feira na Universidade
do Porto e resulta de entrevistas a 6.533 portugueses. Os resultados permitem aferir os hábitos
alimentares e de exercício físico da população entre os três meses e os 84 anos de idades - e há várias
conclusões relevantes a tirar do documento.
Dos mais de dois milhões de idosos que vivem em Portugal, há cerca de 105 mil (5%) que consomem
mais de um litro de álcool diariamente, com o vinho a aparecer como a bebida mais consumida. É
perto de dez vezes mais do que o recomendado. Mas há mais dados sobre o consumo de álcool: os
portugueses consomem em média 146 gramas por dia (um copo e meio de vinho, por exemplo); os
idosos consomem mais do que os adultos e os homens consomem mais do que as mulheres.
A recomendação é que apenas 5% da alimentação seja composta por alimentos do grupo das carnes,
pescado e ovos, mas os portugueses dão-lhe um peso muito maior, de 15%. Pior: 34% da população
(mais de 3,5 milhões de pessoas) consome mais de 100 gramas de carne vermelha diariamente, um
alimento diretamente relacionado com o cancro do cólon. No sentido inverso estão as frutas e
legumes, que deviam representar perto de um quarto da alimentação diária. Os portugueses comem
muito menos (apenas 11% do que ingerem). Se a OMS recomenda um consumo de 400 gramas
diários de hortaliças, a verdade é que mais de metade dos portugueses não cumpre a indicação.
É sabido que são alimentos prejudiciais à saúde se consumidos em excesso, mas nem por isso deixam
de representar uma grande fatia (e aqui podemos ser literais, uma vez que os bolos são dos alimentos
que mais contribuem para este excesso) da alimentação nacional. Primeiro o açúcar: os portugueses
consomem em média 90 gramas de açúcar por dia, quando a média diária recomendada é de apenas
50 gramas. É quase o dobro. Além dos bolos e bolachas, os refrigerantes são uma das principais
fontes desse açúcar, com o seu consumo a ser mais incidente nos jovens - 40% dos adolescentes
portugueses consomem mais de um refrigerante ou sumo por dia.
Já no que toca ao sal, os números revelados pelo inquérito também são preocupantes. A esmagadora
maioria dos portugueses consome sal em excesso, com os homens a registarem um consumo maior
do que as mulheres. Segundo o estudo, 89,9% dos homens portugueses consomem sal acima do nível
máximo recomendado, de 5 a 6 gramas por dia. Nas mulheres, a percentagem de consumo excessivo
é de 65,5%. No total, os portugueses consomem em média 7,3 gramas de sal por dia, uma média
bem acima do limite máximo recomendado.
16/3/2017, 8:10
João Francisco Gomes
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5,9 milhões de portugueses sofrem de obesidade
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Mais de metade dos portugueses, 5,9 milhões de pessoas, são obesas ou estão em risco de o ser
avança, esta quinta-feira, o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física.
Segundo o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), projeto liderado pela
Universidade do Porto (UP), oito em cada dez idosos sofrem de obesidade sendo a faixa etária mais
afetada.
Quanto ao nível de atividade física registado, "apenas em 27% da população os indivíduos com mais
de 15 anos foram considerados fisicamente ativos", o que equivale à prática de uma hora ou mais de
atividades moderadas por dia ou 30 minutos de atividade intensa.
O IAN-AF afirma que mais de 3,5 milhões de portugueses, 34% da população, fazem um consumo
excessivo de carne vermelha e que um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e
produtos hortícolas recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Quanto ao álcool, o consumo elevado do mesmo foi verificado neste inquérito, em particular nos
idosos, registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia Na
população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens também "consome álcool
excessivamente".
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Os resultados do projeto no qual participaram 15 investigadores e mais de 60 colaboradores, são
apresentados hoje, na Reitoria da Universidade do Porto.
16-03-2017 10:55 |Porto Canal (AYR)
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Portugueses comem carne a mais e abusam do sal e do açúcar
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O Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Física indica que o país não respeita a dieta
mediterrânica. O peso das hortaliças à mesa é metade do que devia ser. E ingerimos mais sal do que
o organismo tolera.
Desde 1980 que as autoridades de saúde não tinham tantos dados sobre práticas alimentares paulo
pimenta
Os portugueses andam a trair a dieta mediterrânica. Exageram na carne e nos lacticínios e tendem a
não comer as proporções certas de hortaliças, fruta, tubérculos, cereais e derivados. Um novo estudo
indica que também abusam do sal e que isso não é só por causa do pão e da charcutaria. É também
pela quantidade de sopa que se consome no país - demasiado salgada.
Desde 1980 que as autoridades de saúde não tinham tantos dados sobre práticas alimentares e
actividade física. Foi nesse ano que foi feito o último Inquérito Alimentar Nacional com recolha directa.
Agora, um consórcio de investigadores inquiriu 6553 indivíduos de todo o país, 5819 dos quais duas
vezes, para avaliar os hábitos da população com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos. Os resultados serão apresentados a partir das 9h30 desta quinta-feira na Reitoria da
Universidade do Porto.
O estudo sugere que os portugueses não respeitam a dieta mediterrânica, que é Património Cultural
Imaterial da Humanidade da UNESCO e que a Direcção-Geral de Saúde adaptou à roda de alimentos.
Em Portugal, esta dieta privilegia o peixe em detrimento da carne, favorece o consumo de verduras,
legumes e frutas, faz do azeite a principal gordura alimentar, prevê um consumo de lacticínios com
moderação, recorre às ervas aromáticas, o que permite cortar no sal, e limita o uso do vinho.
Uma boa notícia trazida pelo estudo: o azeite continua a ser a gordura mais consumida em Portugal. A
esse respeito, os portugueses respeitam as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Não usam nem mais, nem menos gorduras e óleos do que é indicado para a sua saúde (2%).
Primeira má notícia: os portugueses servem-se demasiado de alimentos do grupo
carnes/pescados/ovos (este grupo devia representar 5% dos produtos consumidos, mas na verdade
tem um peso três vezes superior, 15%). Mais de 3,5 milhões de pessoas comem mais de 100 gramas
de carne por dia, o que faz soar todos os alarmes de prevenção de cancro de cólon, dizem os
investigadores.
Segunda má notícia: os portugueses servem-se de forma frugal dos alimentos do grupo das hortaliças
(que representa 11% do que colocam no prato, quando o recomendado é 23%) e frutas (que é 14%
quando devia ser 20%). "A recomendação da OMS é 400 gramas por dia", nota Carla Lopes, uma das
três pessoas que coordenam este estudo. "Uma percentagem elevada de portugueses (53%) não
cumpre essa recomendação."
O Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Física 2015-2016 foi conduzido por um consórcio de
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investigadores da Universidade do Porto (Faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto e o Instituto de Saúde Pública), da Universidade de Lisboa (Faculdade de
Medicina e de Motricidade Humana), da Universidade de Oslo (Faculdade de Medicina), do Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e da empresa SILICOLIFE. As entrevistas, presenciais, foram
feitas em todo o território nacional entre Outubro de 2015 e Setembro de 2016.
O peso do vinho
Mais de metade dos portugueses não faz exercício com regularidade
O estudo indica que também está longe de ser satisfatório a proporção consumida de tubérculos,
cereais e derivados (quem pesa o que os portugueses metem no prato encontra 16% de pão, massa,
arroz, batata ou outros produtos do género, quando a OMS aconselha 28%). E que é ligeiramente
ultrapassado o limite do consumo de lacticínios (20% em vez de 18%).
Na comparação entre o que os portugueses deviam comer e o que comem de facto abre-se uma
espécie de buraco negro. É que 21% dos alimentos ingeridos nem fazem parte da roda de alimentos.
É o caso dos refrigerantes/néctares /sumos, dos cafés/chás/infusões e do vinho, da cerveja e de
outras bebidas alcoólicas. Um exemplo: 5% dos idosos bebem todos os dias mais de um litro de vinho
(1141 gramas).
O estudo indica ainda que uma parte dos portugueses (15%) consome açúcar de adição acima do
valor recomendado (mais de 10% do aporte energético). Essa percentagem duplica no caso dos
adolescentes (30%). Que alimentos contribuem para esta inadequação? Os bolos/ biscoitos/bolachas,
os refrigerantes/néctares/sumos e os cereais de pequeno-almoço.
O melhor do Público no email
Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais
profundos do Público.
Subscrever ×
A investigadora do Instituto Nacional de Saúde chama a atenção para o consumo de refrigerantes.
Perto de um milhão de portugueses ingere pelo menos um refrigerante ou néctar por dia. Este hábito
é mais acentuado entre adolescentes. Dois quintos bebem em média um produto destes por dia. Um
quinto bebe dois.
Boa parte do país também exagera no sal. Os portugueses consomem, em média, 7,3 gramas por dia.
Ora, perto de 3,5 milhões de mulheres e perto de 4,3 milhões de homens ingerem mais sal do que o
organismo tolera.
"Pomos muito sal na sopa", sublinha Carla Lopes. "Muitas vezes pensamos que o que contribui mais
para o excesso de sal é um conjunto de alimentos salgados, como o bacalhau, mas a sopa também
conta." Há um efeito cumulativo. Mais de metade da população consome sopa. Mas há outros
alimentos, mesmo assim, que respondem mais pelo uso excessivo do sal. A investigadora aponta o
pão e as tostas (17%), a charcutaria (7,8%) e, por fim, a sopa (7%).
16 de março de 2017, 7:00
Ana Cristina Pereira
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Mais de metade dos portugueses não faz exercício com regularidade
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Esta é uma das conclusões do Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Física 2015-2016
Paulo Pimenta
A prevalência de prática regular de actividade física desportiva e ou de lazer programada não vai além
dos 41,8% em Portugal. As crianças com menos de nove anos mexem-se mais (61%). A partir daí é
sempre a descer.
Esta é uma das conclusões do Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Física 2015-2016,
conduzido por um consórcio de investigadores da Universidade do Porto, da Universidade de Lisboa,
da Universidade de Oslo, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e da empresa
SILICOLIFE.
O estudo sugere que 59% dos adolescentes (entre 10 e os 17 anos) têm uma vida activa, isto é, têm
pelo menos 60 minutos de actividade física diária.
Com a entrada na vida adulta, os valores descambam, talvez porque a prática de exercício deixa de
ser parte do currículo. A prevalência de prática regular de exercício nos adultos é de 40,3%. Na idade
da reforma, o valor baixa para 33,1%.
Os mais pequenos mexem-se mais. A grande maioria brinca pelo menos uma hora por dia. Entre os
três e os 14 anos, a prevalência de participação em brincadeiras activas é de 72,2% durante e semana
e de 78,9% no fim-de-semana. Mas é elevada a percentagem das crianças que passam até duas horas
por dia a ver televisão: 87%.
16 de março de 2017, 7:01
Ana Cristina Pereira
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Mais de 20 por cento dos portugueses são obesos
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/ atualizado em 16 Mar, 2017, 13:40
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Mais de 70 por cento da população portuguesa é sedentária e 22 por cento é obesa. Os resultados de
um Inquérito, coordenado pela Universidade do Porto, revelam que os portugueses estão a adoptar
hábitos alimentares prejudiciais à saúde e que deixam o exercício físico de lado.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
16 Mar, 2017, 13:40 / atualizado em 16 Mar, 2017, 13:40|
Vânia Pereira Correia, Pedro Rothes, Manuel Oliveira - RTP
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Portugueses consomem álcool e açúcar a mais e comem pouca fruta
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Portugueses consomem álcool e açúcar a mais e comem pouca fruta
Vão ser hoje apresentados os resultados do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IANAF), liderado pela Universidade do Porto e que avaliou mais de 6500 pessoas, com idade até aos 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
As conclusões apontam para o consumo excessivo de sódio, assim como de carne vermelha. Carla
Lopes, investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da Universidade do Porto (ISPUP),
envolvido no projeto, indicada ainda que um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de
fruta e produtos hortícolas recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos,para além do consumo excessivo de álcool, a investigadora alerta
para a ingestão de açúcares acima das recomendações.
De acordo com a coordenadora do IAN-AF, o nível de atividade física registado "é baixo".
16 Março, 2017
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Em Portugal, há 105 mil idosos que consomem mais de um litro de álcool por dia. Esta é uma das
conclusões do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física citado pelo Diário de Notícias.
O estudo revela ainda que é no Alentejo e nos Açores que se registam mais casos de obesidade e que,
em geral, os portugueses continuam a consumir açúcar e sal acima do recomendado.
As conclusões do inquérito que faz um retrato nutricional da população portuguesa, vão ser
apresentadas hoje na Universidade do Porto.
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Em Portugal, há 105 mil idosos que consomem mais de um litro de álcool por dia. Esta é uma das
conclusões do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física citado pelo Diário de Notícias.
O estudo revela ainda que é no Alentejo e nos Açores que se registam mais casos de obesidade e que,
em geral, os portugueses continuam a consumir açúcar e sal acima do recomendado.
As conclusões do inquérito que faz um retrato nutricional da população portuguesa, vão ser
apresentadas hoje na Universidade do Porto.
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16 de Março de 2017 | por
Os portugueses andam a trair a dieta mediterrânica. Exageram na carne e nos lacticínios e tendem a
não comer as proporções certas de hortaliças, fruta, tubérculos, cereais e derivados. Um novo estudo
indica que tambémabusam do sal e que isso não é só por causa do pão e da charcutaria. É também
pela quantidade de sopa que se consome no país - demasiado salgada.
Desde 1980 que as autoridades de saúde não tinham tantos dados sobre práticas alimentares e
actividade física. Foi nesse ano que foi feito o último Inquérito Alimentar Nacional com recolha directa.
Agora, um consórcio de investigadores inquiriu 6553 indivíduos de todo o país, 5819 dos quais duas
vezes, para avaliar os hábitos da população com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos. Os resultados serão apresentados a partir das 9h30 desta quinta-feira na Reitoria da
Universidade do Porto.
O estudo sugere que os portugueses não respeitam adieta mediterrânica, que é Património Cultural
Imaterial da Humanidade da UNESCOe que a Direcção-Geral de Saúde adaptou à roda de alimentos.
Em Portugal, esta dieta privilegia o peixe em detrimento da carne, favorece o consumo de verduras,
legumes e frutas, faz do azeite a principal gordura alimentar, prevê um consumo de lacticínios com
moderação, recorre às ervas aromáticas, o que permite cortar no sal, e limita o uso do vinho.
Uma boa notícia trazida pelo estudo: o azeite continua a ser a gordura mais consumida em Portugal. A
esse respeito, os portugueses respeitam as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Não usam nem mais, nem menos gorduras e óleos do que é indicado para a sua saúde (2%).
Primeira má notícia: os portugueses servem-se demasiado de alimentos do grupo
carnes/pescados/ovos (este grupo devia representar 5% dos produtos consumidos, mas na verdade
tem um peso três vezes superior, 15%). Mais de 3,5 milhões de pessoas comem mais de 100 gramas
de carne por dia, o que faz soar todos os alarmes de prevenção de cancro de cólon, dizem os
investigadores.
Segunda má notícia: os portugueses servem-se de forma frugal dos alimentos do grupo das hortaliças
(que representa 11% do que colocam no prato, quando o recomendado é 23%) e frutas (que é 14%
quando devia ser 20%). "A recomendação da OMS é 400 gramas por dia", nota Carla Lopes, uma das
três pessoas que coordenam este estudo. "Uma percentagem elevada de portugueses (53%) não
cumpre essa recomendação."
O Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Física 2015-2016 foi conduzido por um consórcio de
investigadores da Universidade do Porto (Faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto e o Instituto de Saúde Pública), da Universidade de Lisboa (Faculdade de
Medicina e de Motricidade Humana), da Universidade de Oslo (Faculdade de Medicina), do Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e da empresa SILICOLIFE. As entrevistas, presenciais, foram
feitas em todo o território nacional entre Outubro de 2015 e Setembro de 2016.
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O peso do vinho
O estudo indica que também está longe de ser satisfatório a proporção consumida de tubérculos,
cereais e derivados (quem pesa o que os portugueses metem no prato encontra 16% de pão, massa,
arroz, batata ou outros produtos do género, quando a OMS aconselha 28%). E que é ligeiramente
ultrapassado o limite do consumo de lacticínios (20% em vez de 18%).
Na comparação entre o que os portugueses deviam comer e o que comem de facto abre-se uma
espécie de buraco negro. É que 21% dos alimentos ingeridos nem fazem parte da roda de alimentos.
É o caso dos refrigerantes/néctares /sumos, dos cafés/chás/infusões e do vinho, da cerveja e de
outras bebidas alcoólicas. Um exemplo: 5% dos idosos bebem todos os dias mais de um litro de vinho
(1141 gramas).
O estudo indica ainda que uma parte dos portugueses (15%) consome açúcar de adição acima do
valor recomendado (mais de 10% do aporte energético). Essa percentagem duplica no caso dos
adolescentes (30%). Que alimentos contribuem para esta inadequação? Os bolos/ biscoitos/bolachas,
os refrigerantes/néctares/sumos e os cereais de pequeno-almoço.
A investigadora do Instituto Nacional de Saúde chama a atenção para o consumo de refrigerantes.
Perto de um milhão de portugueses ingere pelo menos um refrigerante ou néctar por dia. Este hábito
é mais acentuado entre adolescentes. Dois quintos bebem em média um produto destes por dia. Um
quinto bebe dois.
Boa parte do país também exagera no sal. Os portugueses consomem, em média, 7,3 gramas por dia.
Ora, perto de 3,5 milhões de mulheres e perto de 4,3 milhões de homens ingerem mais sal do que o
organismo tolera.
"Pomos muito sal na sopa", sublinha Carla Lopes. "Muitas vezes pensamos que o que contribui mais
para o excesso de sal é um conjunto de alimentos salgados, como o bacalhau, mas a sopa também
conta." Há um efeito cumulativo. Mais de metade da população consome sopa. Mas há outros
alimentos, mesmo assim, que respondem mais pelo uso excessivo do sal. A investigadora aponta o
pão e as tostas (17%), a charcutaria (7,8%) e, por fim, a sopa (7%).
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Há 105 mil idosos em Portugal que bebem mais de um litro de álcool por dia. O dado faz parte do
Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, da Universidade do Porto, apresentado hoje e que
faz um retrato nutricional da população: Açores e Alentejo são as regiões com mais obesidade e onde
mais famílias tiveram dificuldade, em 2015 e 2016, de fornecer alimentos suficientes a todos os
membros por falta de dinheiro.
O consumo médio de bebidas alcoólicas é de 146 gramas por dia, o que corresponde, por exemplo, a
um copo e meio de vinho. Os homens bebem mais que as mulheres e os idosos mais que os adultos.
É na faixa etária acima dos 65 anos que o inquérito destaca um consumo relevante: "5% dos idosos
bebe diariamente mais de 1 litro (1142 g) de bebida alcoólica. O vinho é a bebida mais consumida".
Em 2015 viviam em Portugal 2,1 milhões de idosos, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Ou
seja, 105 mil idosos têm este consumo excessivo.
Manuel Cardoso, vice-presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
Dependências, refere que "um litro de vinho por dia num idoso é excessivo e absolutamente de risco".
"Está sete a oito vezes acima da indicação máxima para os adultos (um a dois copos por dia) e dez
vezes acima nos idosos ( um copo por dia).
O inquérito vai mais além no retrato. Temos 34% da população a consumir mais de 100 gramas de
carne vermelha por dia, o que foi associado a um maior risco de cancro do cólon. No consumo de
hortícolas e frutas, 53% não cumpre as recomendação de consumo de mais de 400 gramas por dia e
40% dos adolescentes bebe mais de um refrigerante ou néctar por dia. Quanto à obesidade, vemos
diferenças regionais claras, com os Açores e Alentejo a ter maior prevalência.
No total do país 10% das famílias sentiram insegurança alimentar: disseram que em 2015 e 2016 não
conseguiram fornecer alimentos suficientes a toda a família por questões financeiras.
Na atividade física, 41% da população disse praticar desporto regularmente.
Placard com DN
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Portugueses são obesos, bebem muito e comem demasiada carne, sal e açúcar
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16 Mar 2017 07:47 // Nuno Noronha // Notícias
Mais de metade da população tem excesso de peso e só 27% pratica exercício todos os dias. As
conclusões são do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física.
créditos: Pixabay
Em Portugal não se respeitam as recomendações da dieta mediterrânica. O peso das hortaliças à mesa
é metade do recomendado, ingerimos mais sal e açúcar do que o organismo tolera e 34% da
população consome mais de 100 gramas de carne vermelha por dia o que está associado a um maior
risco de cancro.
As conclusões são do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física que faz esta quinta-feira
(16/03) capa de três dos principais jornais diários portugueses, Público, Jornal de Notícias e Diário de
Notícias.
No consumo de hortícolas e frutas, mais de metade (53%) dos portugueses não cumpre as
recomendações de consumo de mais de 400 gramas por dia e 40% dos adolescentes bebe mais de um
refrigerante ou néctar por dia. Boa parte do país também exagera no sal. Perto de 3,5 milhões de
mulheres e de 4,3 milhões de homens põe sal a mais na comida: os portugueses consomem, em
média, 7,3 gramas por dia.
Sem dinheiro para comer bem
O estudo conclui que mais de metade da população portuguesa (5,9 milhões de pessoas) é obesa ou
está em risco de o ser. Os Açores e Alentejo são as regiões com mais casos de obesidade, mas
também onde mais famílias tiveram mais dificuldades financeiras em alimentar-se corretamente e
fornecer alimentos suficientes para todos. No total do país, 10% das famílias sentiram insegurança
alimentar.
Veja ainda: Estas são as 10 regras da Dieta Mediterrânica (que tem de cumprir)
A prevalência da obesidade é maior entre os idosos, já que oito em cada dez sofrem de obesidade ou
são pré-obesos. A prática de atividade física programada, ainda que por lazer, decresce com o passar
do anos.
Mas, por outro lado, são os idosos que mais bebem: há 105 mil idosos em Portugal que bebem mais
de um litro de álcool por dia. O consumo médio de bebidas alcoólicas é de 146 gramas por dia, o que
corresponde, por exemplo, a um copo e meio de vinho. Os homens bebem mais que as mulheres e os
idosos mais que os adultos. É na faixa etária acima dos 65 anos que o inquérito destaca um consumo
relevante: "5% dos idosos bebe diariamente mais de 1 litro (1142 g) de bebida alcoólica. O vinho é a
bebida mais consumida".
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Pouco ou quase nada ativos
Os portugueses são ainda pouco ativos: apenas 27% fazem uma hora diária de exercício moderado ou
meia hora com intensidade. A prevalência de prática regular de atividade desportiva não vai além dos
41,8% em Portugal.
O estudo sugere que 59% dos adolescentes (entre os 10 e os 17 anos) têm uma vida ativa e têm pelo
menos 60 minutos de atividade física diária. Com a entrada na vida adulta, a prática de exercício
tornar-se regular apenas para 40,3% da população. Na idade da reforma, o valor baixa para 33,1%.
As crianças com menos de nove anos são as que se mexem mais (61%).
O Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (2015-2016) foi conduzido por um consórcio de
investigadores da Universidade do Porto (Faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto e o Instituto de Saúde Pública), da Universidade de Lisboa (Faculdade de
Medicina e de Motricidade Humana), da Universidade de Oslo (Faculdade de Medicina), do Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e da empresa SILICOLIFE.
As entrevistas, presenciais, foram feitas em todo o território nacional entre outubro de 2015 e
setembro de 2016.
25 truques inimagináveis para perder peso
16 mar 2017 07:47
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País
© Nguyen Huy Kham / Reuters
16.03.2017 07h51
Em Portugal, há 105 mil idosos que concomem mais de um litro de alcool por dia. Esta é uma das
conclusões do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física citado pelo Diário de Notícias.
O estudo revela ainda que é no Alentejo e nos Açores que se registam mais casos de obesidade e que,
em geral, os portugueses continuam a consumir açúcar e sal acima do recomendado.
As conclusões do inquérito que faz um retrato nutricional da população portuguesa, vão ser
apresentadas hoje na Universidade do Porto.
16.03.2017 07h51
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Risco de cancro: 3,5 milhões de portugueses comem mais carne do que deviam
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Inquérito Nacional de Alimentação, que não se fazia há 35 anos, revela que maioria dos portugueses
falha, completamente, os conselhos da famosa Roda dos Alimentos. Conheça os maiores erros.
PUB
PUB
Os portugueses comem, em média, o triplo da carne, peixe e ovos que deviam; e ingerem menos de
metade dos vegetais e fruta recomendados pela Roda dos Alimentos. Além disso, 57% são obesos ou
têm pré-obesidade e apenas 42% têm uma prática regular de atividade física.
Ouça o resumo do jornalista Nuno Guedes e da investigadora Carla Lopes ao Inquérito Nacional de
Alimentação
A conclusão é do Inquérito Nacional de Alimentação e Atividade Física, um estudo que não se fazia em
Portugal há 35 anos e que agora vai servir para avaliar melhor o estado de saúde dos portugueses e
os seus problemas alimentares.
Os resultados revelam que 21% dos alimentos que os portugueses comem não estão sequer incluídos
na Roda dos Alimentos.
Carla Lopes, coordenadora do trabalho, explica que estamos a falar de produtos que não fariam falta
ao nosso corpo e, pelo contrário, até o podem prejudicar: por exemplo, cereais, doces, bolachas
açucaradas, snacks salgados ou pizzas, para além de uma grande prevalência no consumo de
refrigerantes sobretudo em crianças e adolescentes.
No capítulo "carne, peixe e ovos", a carne é o produto que claramente está mais exagerado na dieta
dos portugueses.
O inquérito nacional diz, aliás, que mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da população) consome
mais de 100 gramas de carne por dia, um valor que segundo a Agência Internacional de Investigação
do Cancro da Organização Mundial de Saúde aumenta o risco de cancro do cólon.
Passando para a atividade física, o estudo revela que 42% dos portugueses têm uma prática regular,
algo que, segundo Carla Lopes, é um resultado baixo.
Mais de metade são obesos e têm 'barriga'
Segundo a professora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, uma má alimentação
associada à falta de exercício acaba por resultar nos dados a que chegaram sobre a obesidade.
Perto de 22% dos portugueses são obesos e 35% têm pré-obesidade, números que são maiores à
medida que aumenta a idade o que, segundo Carla Lopes, dá, em conjunto, perto de 6 milhões de
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pessoas.
Quanto à 'famosa' barriga, este inquérito nacional, que vai ser usado nas estatísticas oficiais sobre o
estado de saúde dos portugueses, revela que 50,5% sofrem do problema. Ou seja, mais de metade
dos portugueses tem obesidade abdominal, um indicador clássico de risco para as doenças
cardiovasculares e que atinge mais os homens (62%) do que as mulheres (39,2%).
Há 35 anos que não se fazia em Portugal um estudo deste tipo. O Inquérito Nacional de Alimentação e
Atividade Física é apresentado esta quinta-feira na Universidade do Porto e resulta de entrevistas e
análises biométricas a 6553 indivíduos dos 0 aos 84 anos de idade, numa amostra representativa da
população.
COMENTÁRIOS
16 de MARÇO de 2017 - 07:05
Nuno Guedes
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Insistimos na má alimentação: álcool e açúcar a mais e pouca fruta
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A realidade em Portugal mostra que cerca de 3,5 milhões de mulheres e 4,3 milhões de homens
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF).
O sódio é "um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação", tendo-se verificado "o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa" para esse
elevado consumo, explicou à Lusa a investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Outra das conclusões indica que "o consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro do cólon
(mais de 100 gramas por dia), é realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da
população)", referiu Carla Lopes, também investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da
Universidade do Porto (ISPUP), envolvido no projeto.
Segundo indica, um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e produtos hortícolas
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que aumenta a probabilidade de
inadequação de nutrientes, como a fibra, e de micronutrientes, como o folato, o potássio e o cálcio.
Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (17% da população) "consomem pelos menos um
refrigerante ou néctar por dia", indicou a especialista, acrescentando que a prevalência é maior nos
adolescentes (40,6%).
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens "consome álcool
excessivamente", alerta a investigadora, que vê a ingestão de açúcares acima das recomendações
(15% da população, número que aumenta para 31% nos adolescentes) como outro dos resultados
mais preocupantes.
De acordo com a coordenadora do IAN-AF, o nível de atividade física registado "é baixo" e "apenas em
27% da população os indivíduos com mais de 15 anos foram considerados fisicamente ativos", o que
equivale à prática de uma hora ou mais de atividades moderadas por dia ou 30 minutos de atividade
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vigorosa.
Nos jovens entre os 15 e os 21 anos "é relevante a diferença entre os sexos", havendo 50% ativos no
sexo masculino e apenas 20% no sexo feminino, estando as regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve
associadas a um maior grau de sedentarismo.
Dada a baixa prevalência de indivíduos classificados como fisicamente ativos, as medidas a
implementar devem considerar "não apenas o aumento das atividades de lazer e desportivas mas uma
mudança de hábitos no dia-a-dia" da população, salientou Carla Lopes.
Outros dados demonstram que apenas 41,4% das mulheres grávidas fez suplementação com ácido
fólico antes de engravidar e que, no período entre 2015 e 2016, 10% das famílias em Portugal
experimentaram insegurança alimentar, ou seja, tiveram dificuldade de fornecer alimentos suficientes
a toda a família, devido à falta de recursos financeiros.
Segundo a investigadora, o primeiro inquérito alimentar nacional foi em 1980. Este realizado agora,
que inclui de forma inédita todas as regiões de Portugal continental e ilhas, "vem não só cobrir a falta
de informação de indicadores de saúde nestas áreas de avaliação", mas também "permitir a sua
comparação com países europeus".
O IAN-AF é apresentado hoje, na Reitoria da Universidade do Porto (UP), num evento que inclui um
debate sobre a importância dos resultados para a definição de políticas públicas.
Este projeto, no qual participaram 15 investigadores e mais de 60 colaboradores, foi desenvolvido por
um consórcio liderado pela UP, com o contributo das faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto, bem como do ISPUP.
Envolveu ainda o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, as faculdades de Medicina e de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Oslo
(Noruega) e a empresa SilicoLife, tendo sido financiado pelo programa EEAGrants - Iniciativas em
Saúde Pública.
Os resultados do inquérito nacional vão ser apresentados também em Lisboa, na sexta-feira, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
Lusa
Thu, 16 Mar 2017 11:52:58 +0100
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Portugueses abusam do sal, comem carne a mais e são sedentários
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Nas Notícias
Por João Silva
16 Março 2017 - 13:10
Um estudo nacional sobre hábitos alimentares revelou que os portugueses consomem a mais ovos e
peixe. O estudo avançou com mais informações alarmantes: os idosos consomem demasiado álcool e
os jovens consomem refrigerantes em excesso.
Segundo o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), que foi apresentado esta
quinta-feira no Porto, revelou que cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5 por cento) e 4,3 milhões de
homens (85,9 por cento) em Portugal têm uma ingestão de sódio elevada.
" [O sódio] é um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação", pelo que se verificou "o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa", disse à agência
Lusa Carla Lopes, investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Para o estudo do IAN-AF, foram avaliadas, ao longo de um ano, mais de 6500 pessoas, com idades
entre os três meses e os 84 anos, de todas as regiões do país. Foi também avaliado o consumo
alimentar dos portugueses, como os tipos de alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos
alimentares e nutricionais, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física. A recolha dos
dados decorreu entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
"O consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro do cólon (mais de 100 gramas por dia), é
realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34 por cento da população) " indicou Carla Lopes,
que também é investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da Universidade do Porto (ISPUP),
que esteve envolvido no estudo.
De acordo com o estudo, um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e produtos
hortícolas que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Carla Lopes indicou que cerca de 1,5 milhões de portugueses "consomem pelo menos um refrigerante
ou néctar por dia", pelo que a prevalência é mais elevada nos adolescentes (40,6 por cento).
O estudo também se debruçou sobre o consumo de álcool, com especial atenção dada aos idosos,
registando-se que cinco por cento desse grupo ingere um litro de bebidas alcoólicas por dia, sendo o
vinho a bebida de eleição.
Já o nível de exercício físico registado "é baixo" e "apenas 27 por cento da população, os indivíduos
com mais de 15 anos foram considerados fisicamente ativos", de acordo com a coordenadora do IANAF.
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O projeto foi desenvolvido por um conjunto de instituições, liderado pela Universidade do Porto,
juntamente com as faculdades de medicina, de Ciências da Nutrição e Alimentação e de Desporto,
como também do ISPUP.
Thu, 16 Mar 2017 14:10:11 +0100
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Portugueses comem carne a mais
e abusam do sal e do açúcar
Como é a alim
enta
ção
dos
por
20%
tug
Lacticínios
ue
se
s?

Como dev
ia se
r, se
gu
nd
18%

Alimentação
Ana Cristina Pereira

15%

Carnes, ovos
e pescado

oa
tos?
limen
os a
ad
rod

5%
4%

O Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Física indica
que o país não respeita a dieta mediterrânica. O peso das
hortaliças à mesa é metade do que devia ser. E ingerimos
mais sal do que o organismo tolera

1%

Leguminosas

28%

16%
Cereais e
tubérculos

11%

Hortícolas

23%

2%

14%

20%

Fruta

2%

Gorduras
e óleos

Os portugueses andam a trair a dieta
mediterrânica. Exageram na carne e
nos lacticínios e tendem a não comer
as proporções certas de hortaliças,
fruta, tubérculos, cereais e derivados. Um novo estudo indica
que também abusam do sal e
que isso não é só por causa do
pão e da charcutaria. É também
pela quantidade de sopa que se
consome no país — demasiado
salgada.
Desde 1980 que as autoridades de saúde não tinham
tantos dados sobre práticas
alimentares e actividade física. Foi nesse ano que foi feito
o último Inquérito Alimentar
Nacional com recolha directa. Agora, um consórcio de
investigadores inquiriu 6553
indivíduos de todo o país,
5819 dos quais duas vezes,
para avaliar os hábitos da população com idades compreendidas entre os três meses e
os 84 anos. Os resultados são
apresentados hoje na
reitoria da Universidade do Porto.
O estudo sugere
que os portugueses

Quem...

... não consegue,
por falta de dinheiro, ter
uma boa alimentação?
% da população

13,4
Açores

Norte

Produtos que não constam
da roda dos alimentos
como álcool e bolos

8,5

Portugueses que consomem
menos de 400 g por dia

Portugueses que consomem
mais de 220 g por dia

53%

69%

10,7
Lisboa e
Vale do tejo

7%

Algarve

41%
Adultos 18-64

Adultos 18-64

Alentejo

Homens

Adolescentes 10-17

66%
11,6

11,6%
10,1%

Crianças com menos
de 10 anos

Crianças com menos
de 10 anos

... consome
produtos biológicos?

47%
Idosos 65-84

35%

13,1%
Mulheres

17%

Adolescentes 10-17

5,8

Fonte: Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Física

... abusa de
refrigerantes e néctares?

Centro

Madeira

no prato, quando o recomendado é
23%) e frutas (que é 14%, quando devia ser 20%). “A recomendação da
OMS é 400 gramas por dia”, nota
Carla Lopes, uma das três pessoas
que coordenam este estudo. “Uma
percentagem elevada de portugueses
(53%) não cumpre essa recomendação.”
O Inquérito Alimentar Nacional
e de Actividade Física 2015-2016
foi conduzido por um consórcio de
investigadores da Universidade do
Porto (Faculdades de Medicina, de
Ciências da Nutrição e Alimentação
e de Desporto e o Instituto de Saúde
Pública), da Universidade de Lisboa
(Faculdade de Medicina e de Motricidade Humana), da Universidade
de Oslo (Faculdade de Medicina), do
Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge e da empresa Silicolife. As entrevistas, presenciais, foram
feitas em todo o território nacional
entre Outubro de 2015 e Setembro
de 2016.
O estudo indica que também está
longe de ser satisfatório a proporção
consumida de tubérculos, cereais e
derivados (quem pesa o que os portugueses metem no prato encontra 16%
de pão, massa, arroz, batata ou outros
produtos do género, quando a OMS
aconselha 28%). E que é ligeiramente
ultrapassado o limite do consumo
de lacticínios (20% em vez de 18%).

... come pouca fruta
e poucos hortícolas?

10,6

13,4

21%

não respeitam a dieta mediterrânica,
que é Património Cultural Imaterial
da Humanidade da UNESCO e que
a Direcção-Geral de Saúde adaptou
à roda de alimentos. Em Portugal,
esta dieta privilegia o peixe em detrimento da carne, favorece o consumo
de verduras, legumes e frutas, faz do
azeite a principal gordura alimentar,
prevê um consumo de lacticínios
com moderação, recorre às ervas
aromáticas, o que permite cortar no
sal, e limita o uso do vinho.
Uma boa notícia: o azeite continua
a ser a gordura mais consumida em
Portugal. A esse respeito, os portugueses respeitam as recomendações
da Organização Mundial de Saúde
(OMS). Não usam nem mais, nem
menos gorduras e óleos do que é indicado para a sua saúde (2%).
Primeira má notícia: os portugueses servem-se demasiado de alimentos do grupo carnes/pescados/ovos
(este grupo devia representar 5% dos
produtos consumidos, mas na verdade tem um peso três vezes superior,
15%). Mais de 3,5 milhões de pessoas
comem mais de 100 gramas de carne por dia, o que faz soar todos os
alarmes de prevenção de cancro de
cólon, dizem os investigadores.
Segunda má notícia: os portugueses servem-se de forma frugal dos
alimentos do grupo das hortaliças
(que representa 11% do que colocam

20%
Idosos 65-84

3%
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Muitas vezes pensamos que
o que contribui mais para o
excesso de sal são alimentos
salgados, como o bacalhau,
mas a sopa também conta
Carla Lopes, investigadora

Pouco exercício
com regularidade

A

prevalência de prática
regular de actividade
física desportiva e ou de
lazer programada não vai
além dos 41,8% em Portugal.
As crianças com menos de
nove anos mexem-se mais
(61%). A partir daí é sempre a
descer.
Esta é outra das conclusões
do Inquérito Alimentar
Nacional e de Actividade
Física 2015-2016. O estudo
sugere que 59% dos
adolescentes (entre 10 e os
17 anos) têm uma vida activa,
isto é, têm pelo menos 60
minutos de actividade física
diária. Com a entrada na vida
adulta, os valores descem. A
prevalência de prática regular
de exercício nos adultos é de
40,3%. Na idade da reforma, o
valor baixa para 33,1%.
Os mais pequenos mexem-se mais: a grande maioria
brinca pelo menos uma
hora por dia, mostra ainda o
estudo. Entre os três e os 14
anos, 72,2% fazem-no durante
a semana. Ao fim-de-semana,
são mais os que se mexem
pelo menos uma hora por dia:
78,9%. Mas é também elevada
a percentagem das crianças
que, de segunda a sexta,
passam até duas horas diárias
a ver televisão: 87%.

Na comparação entre o que os
portugueses deviam comer e o
que comem de facto abre-se uma
espécie de buraco negro. É que
21% dos alimentos ingeridos nem
fazem parte da roda de alimentos.
É o caso dos refrigerantes/néctares
/sumos, dos cafés/chás/infusões e
do vinho, da cerveja e de outras
bebidas alcoólicas. Um exemplo:
5% dos idosos bebem todos os dias
mais de um litro de vinho (1141 gramas).
Uma parte dos portugueses (15%)
consome igualmente açúcar acima
do valor recomendado (mais de 10%
do contributo energético). Essa percentagem mais do que duplica no caso dos adolescentes. Que alimentos
contribuem para esta inadequação?
Os bolos/ biscoitos/bolachas, os refrigerantes/néctares/sumos e os cereais
de pequeno-almoço. A investigadora
do Instituto Nacional de Saúde chama a atenção para o consumo de
refrigerantes. Perto de um milhão
de portugueses ingere pelo menos
um refrigerante ou néctar por dia.
Este hábito é mais acentuado entre
adolescentes.
Boa parte do país também exagera
no sal. Os portugueses consomem,
em média, 7,3 gramas por dia. Ora,
perto de 3,5 milhões de mulheres e
perto de 4,3 milhões de homens ingerem mais sal do que o organismo
tolera. “Pomos muito sal na sopa”,
sublinha Carla Lopes. “Muitas vezes
pensamos que o que contribui mais
para o excesso de sal é um conjunto
de alimentos salgados, como o bacalhau, mas a sopa também conta.” Há
um efeito cumulativo.
acpereira@publico.pt

Uma em cada dez famílias sem dinheiro
para fazer refeições adequadas
Uma em cada dez famílias portuguesas experimentou algum grau de insegurança alimentar em 2015/2016,
isto é, devido à falta de dinheiro
sentiu dificuldade em pôr em cima
da mesa comida nutritiva, saudável
e em quantidade suficiente. É nas
ilhas que o problema atinge maiores
proporções.
Os dados constam do Inquérito
Alimentar Nacional e de Actividade
Física 2015-2016, conduzido por um
consórcio de investigadores da Universidade do Porto (UP), da Universidade de Lisboa (UL), da Universidade de Oslo, do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge e da
empresa Silicolife.
A maior fatia (7,5%) corresponde
a insegurança alimentar ligeira, mas
há uma pequena porção de residentes em Portugal (2,6%) que enfrenta
insegurança alimentar moderada
ou alta.
“Pensar que 10% da população,
um milhão de pessoas, ainda referem saltar refeições devido a problemas económicos é preocupante”,
comenta Carla Lopes, do Instituto
de Saúde Pública da UP, uma das
coordenadoras do estudo.
A realidade não é igual em todo o
país. Existem grandes disparidades
regionais. As regiões autónomas dos
Açores (13,4% da população a experimentar algum grau de insegurança
alimentar) e da Madeira (13,4%) e o
Alentejo (11,6%) ficam acima da mé-

PAULO PIMENTA

Um milhão de pessoas saltam refeições
dia nacional. Já o Algarve (5,8) e a
região centro (8,5) ficam abaixo.
As crianças não escapam a esta
realidade. É de 11,4% a prevalência de insegurança alimentar nos
agregados com menores de 18 anos
(9,4% nos agregados sem menores
a cargo). E é nas famílias com baixa escolaridade e menos rendimento disponível que a situação é
mais preocupante, o que não surpreende. “As pessoas têm os seus
compromissos, têm dificuldades a
pagar as contas, tendem a cortar
na alimentação”, comenta ainda
Carla Lopes.
Alguns destes resultados já tinham
sido em parte divulgados pela UL
no ano passado. Helena Canhão, outras das coordenadoras do projecto,

Como é a mesa dos portugueses?

alertava então para o facto de quem
sofre de insegurança alimentar ser
mais propenso a sofrer de doenças
crónicas, como diabetes ou depressão, e acabar por recorrer mais aos
serviços de saúde.
Há um manancial de dados ainda por explorar. “Esse será um dos
aspectos a desenvolver no futuro”,
torna Carla Lopes. Seria, agora, necessário “avaliar realmente ao que
esta insegurança leva em termos de
inadequação nutricional”, diz Carla
Lopes. A.C.P.
Obesidade

22%

Média nacional

22,3%

Norte

20,1%

30,4%

Quantidade, em gramas por dia, de alguns alimentos consumidos, por diferentes grupos etários

Leite

Pescado

Carne

177g

159g

64g

Vinho

Fruta

Produtos
hortícolas

Centro
Açores

164g

224g

86g

22,5%
28,2%

Crianças

226

Adolescentes

220

Adultos
Idosos

189
189

150
163

125

143

32

93

149

48
75
86

172
183

186

Lisboa e
Vale do Tejo

12

167
235
297

22,3%

Alentejo

19,2%

103
225

Madeira

Algarve
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Estudo liderado pela U.Porto revela o que comem e quanto exercício físico fazem os
portugueses

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Viva!Porto Online

Data Publicação:

15-03-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4d7f7ddf

Quarta, 15 Março 2017 17:08
Um projeto liderado pela Universidade do Porto que, ao longo de um ano, avaliou mais de 6.500
pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84 anos de idade, em todas as regiões
do país, permitiu significativos avanços sobre os hábitos de alimentação e de atividade física da
população portuguesa.
O Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física faz, assim, um "retrato inédito da população
portuguesa no que toca ao seu consumo alimentar, abrangendo tipo de alimentos, nutrientes,
suplementos alimentares e nutricionais e outros comportamentos alimentares de risco, níveis de
insegurança alimentar e níveis de atividade física, incluindo comportamentos sedentários e atividades
desportivas".
Estes dados serão apresentados pela primeira vez em duas sessões públicas a decorrer no Porto e em
Lisboa, esta quinta e sexta-feira (16 e 17 de março), respetivamente.
A sessão do Porto, com início marcado para as 9h30, terá lugar na Reitoria da Universidade do Porto
(Praça Gomes Teixeira) e contará com a apresentação dos resultados pelos investigadores
coordenadores do projeto. Segue-se um debate sobre a importância destes dados para a definição de
políticas públicas, com a presença do Coordenador do Programa Nacional de Promoção da Alimentação
Saudável, da Subinspetora Geral da Autoridade de Saúde Alimentar e Económica, do Presidente do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e do Presidente da Administração Regional de
Saúde do Norte.
Também com início marcado para as 9h30, mas do dia 17 de março, a sessão de Lisboa terá lugar na
Fundação Calouste Gulbenkian.
O Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física 2015-2016 foi realizado por um Consórcio de
investigadores da Universidade do Porto (Faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto e o Instituto de Saúde Pública), da Universidade de Lisboa (Faculdade de
Medicina e de Motricidade Humana), da Universidade de Oslo (Faculdade de Medicina), o Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e a empresa SILICOLIFE, contando com o financiamento do
programa EEAGrants - Iniciativas em Saúde Pública.
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População portuguesa ingere sódio em excesso
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Internet
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Viver Saudável Online

Data Publicação:

16-03-2017

URL:http://www.viversaudavel.pt/noticia/portugueses-sodio-ian-af

População portuguesa ingere sódio em excesso
16 de março de 2017
Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado hoje no Porto.
O sódio é um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação , tendo-se verificado o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa para esse
elevado consumo, explicou à "Lusa" a investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto (FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Outra das conclusões indica que o consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro do cólon
(mais de 100 gramas por dia), é realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da
população) , referiu Carla Lopes, também investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da
Universidade do Porto (ISPUP), envolvido no projeto.
O inquérito revela também que um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e
produtos hortícolas recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que aumenta a
probabilidade de inadequação de nutrientes, como a fibra, e de micronutrientes, como o folato, o
potássio e o cálcio.
Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (17% da população) consomem pelos menos um
refrigerante ou néctar por dia , indicou a especialista, acrescentando que a prevalência é maior nos
adolescentes (40,6%).
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens "consome álcool
excessivamente", alerta a investigadora, que vê a ingestão de açúcares acima das recomendações
(15% da população, número que aumenta para 31% nos adolescentes) como outro dos resultados
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mais preocupantes.
O primeiro inquérito alimentar nacional foi em 1980. Este realizado agora, que inclui de forma inédita
todas as regiões de Portugal continental e ilhas, vem não só cobrir a falta de informação de
indicadores de saúde nestas áreas de avaliação , mas também permitir a sua comparação com países
europeus , realçou a investigadora.
O IAN-AF é apresentado hoje, na Reitoria da Universidade do Porto (UP), num evento que inclui um
debate sobre a importância dos resultados para a definição de políticas públicas.
Os resultados do inquérito nacional vão ser apresentados também em Lisboa, na sexta-feira, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
16 de março de 2017
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7,8 milhões de portugueses consomem muito sal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=44d3be48

País
© Eddie Keogh / Reuters
16.03.2017 10h44
Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sal acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado hoje no Porto.
O sal (cloreto de sódio) é "um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação", tendo-se
verificado "o importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa"
para esse elevado consumo, explicou à Lusa a investigadora da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Muita carne e muitos refrigerantes
Outra das conclusões indica que "o consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro do cólon
(mais de 100 gramas por dia), é realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da
população)", referiu Carla Lopes, também investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da
Universidade do Porto (ISPUP), envolvido no projeto.
Segundo indica, um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e produtos hortícolas
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que aumenta a probabilidade de
inadequação de nutrientes, como a fibra, e de micronutrientes, como o folato, o potássio e o cálcio.
Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (17% da população) "consomem pelos menos um
refrigerante ou néctar por dia", indicou a especialista, acrescentando que a prevalência é maior nos
adolescentes (40,6%).
Idosos consomem muito álcool
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
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produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens "consome álcool
excessivamente", alerta a investigadora, que vê a ingestão de açúcares acima das recomendações
(15% da população, número que aumenta para 31% nos adolescentes) como outro dos resultados
mais preocupantes.
Pouca atividade física
De acordo com a coordenadora do IAN-AF, o nível de atividade física registado "é baixo" e "apenas em
27% da população os indivíduos com mais de 15 anos foram considerados fisicamente ativos", o que
equivale à prática de uma hora ou mais de atividades moderadas por dia ou 30 minutos de atividade
vigorosa.
Nos jovens entre os 15 e os 21 anos "é relevante a diferença entre os sexos", havendo 50% ativos no
sexo masculino e apenas 20% no sexo feminino, estando as regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve
associadas a um maior grau de sedentarismo.
Dada a baixa prevalência de indivíduos classificados como fisicamente ativos, as medidas a
implementar devem considerar "não apenas o aumento das atividades de lazer e desportivas mas uma
mudança de hábitos no dia-a-dia" da população, salientou Carla Lopes.
Outros dados demonstram que apenas 41,4% das mulheres grávidas fez suplementação com ácido
fólico antes de engravidar e que, no período entre 2015 e 2016, 10% das famílias em Portugal
experimentaram insegurança alimentar, ou seja, tiveram dificuldade de fornecer alimentos suficientes
a toda a família, devido à falta de recursos financeiros.
Segundo a investigadora, o primeiro inquérito alimentar nacional foi em 1980. Este realizado agora,
que inclui de forma inédita todas as regiões de Portugal continental e ilhas, "vem não só cobrir a falta
de informação de indicadores de saúde nestas áreas de avaliação", mas também "permitir a sua
comparação com países europeus".
O IAN-AF é apresentado hoje, na Reitoria da Universidade do Porto (UP), num evento que inclui um
debate sobre a importância dos resultados para a definição de políticas públicas.
Este projeto, no qual participaram 15 investigadores e mais de 60 colaboradores, foi desenvolvido por
um consórcio liderado pela UP, com o contributo das faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto, bem como do ISPUP.
Envolveu ainda o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, as faculdades de Medicina e de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Oslo
(Noruega) e a empresa SilicoLife, tendo sido financiado pelo programa EEAGrants - Iniciativas em
Saúde Pública.
Os resultados do inquérito nacional vão ser apresentados também em Lisboa, na sexta-feira, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
Lusa
16.03.2017 10h44
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João Carlos Santos
O pão, os produtos de charcutaria e a sopa contribuem para que cerca de 7,8 milhões de portugueses
apresentem ingestão elevada de sódio, revela inquérito
Lusa
Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado esta quinta-feira no Porto.
O sódio é "um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação", tendo-se verificado "o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa" para esse
elevado consumo, explicou à Lusa a investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Outra das conclusões indica que "o consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro do cólon
(mais de 100 gramas por dia), é realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da
população)", referiu Carla Lopes, também investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da
Universidade do Porto (ISPUP), envolvido no projeto.
Segundo indica, um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e produtos hortícolas
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que aumenta a probabilidade de
inadequação de nutrientes, como a fibra, e de micronutrientes, como o folato, o potássio e o cálcio.
Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (17% da população) "consomem pelos menos um
refrigerante ou néctar por dia", indicou a especialista, acrescentando que a prevalência é maior nos
adolescentes (40,6%).
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens "consome álcool
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excessivamente", alerta a investigadora, que vê a ingestão de açúcares acima das recomendações
(15% da população, número que aumenta para 31% nos adolescentes) como outro dos resultados
mais preocupantes.
De acordo com a coordenadora do IAN-AF, o nível de atividade física registado "é baixo" e "apenas em
27% da população os indivíduos com mais de 15 anos foram considerados fisicamente ativos", o que
equivale à prática de uma hora ou mais de atividades moderadas por dia ou 30 minutos de atividade
vigorosa.
Nos jovens entre os 15 e os 21 anos "é relevante a diferença entre os sexos", havendo 50% ativos no
sexo masculino e apenas 20% no sexo feminino, estando as regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve
associadas a um maior grau de sedentarismo.
Dada a baixa prevalência de indivíduos classificados como fisicamente ativos, as medidas a
implementar devem considerar "não apenas o aumento das atividades de lazer e desportivas mas uma
mudança de hábitos no dia-a-dia" da população, salientou Carla Lopes.
Outros dados demonstram que apenas 41,4% das mulheres grávidas fez suplementação com ácido
fólico antes de engravidar e que, no período entre 2015 e 2016, 10% das famílias em Portugal
experimentaram insegurança alimentar, ou seja, tiveram dificuldade de fornecer alimentos suficientes
a toda a família, devido à falta de recursos financeiros.
Segundo a investigadora, o primeiro inquérito alimentar nacional foi em 1980. Este realizado agora,
que inclui de forma inédita todas as regiões de Portugal continental e ilhas, "vem não só cobrir a falta
de informação de indicadores de saúde nestas áreas de avaliação", mas também "permitir a sua
comparação com países europeus".
O IAN-AF é apresentado hoje, na Reitoria da Universidade do Porto (UP), num evento que inclui um
debate sobre a importância dos resultados para a definição de políticas públicas.
Este projeto, no qual participaram 15 investigadores e mais de 60 colaboradores, foi desenvolvido por
um consórcio liderado pela UP, com o contributo das faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto, bem como do ISPUP.
Envolveu ainda o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, as faculdades de Medicina e de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Oslo
(Noruega) e a empresa SilicoLife, tendo sido financiado pelo programa EEAGrants - Iniciativas em
Saúde Pública.
Os resultados do inquérito nacional vão ser apresentados também em Lisboa, na sexta-feira, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
16.03.2017 às 10h12
Lusa

Página 50

A51

Cerca de 7,8 milhões de portugueses apresentam ingestão elevada de Sal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Saúde Online

Data Publicação:

17-03-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6128ad8d

Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado ontem no Porto.
O sódio é "um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação", tendo-se verificado "o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa" para esse
elevado consumo, explicou à Lusa a investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Outra das conclusões indica que "o consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro do cólon
(mais de 100 gramas por dia), é realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da
população)", referiu Carla Lopes, também investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da
Universidade do Porto (ISPUP), envolvido no projeto.
Segundo indica, um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e produtos hortícolas
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que aumenta a probabilidade de
inadequação de nutrientes, como a fibra, e de micronutrientes, como o folato, o potássio e o cálcio.
Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (17% da população) "consomem pelos menos um
refrigerante ou néctar por dia", indicou a especialista, acrescentando que a prevalência é maior nos
adolescentes (40,6%).
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens "consome álcool
excessivamente", alerta a investigadora, que vê a ingestão de açúcares acima das recomendações
(15% da população, número que aumenta para 31% nos adolescentes) como outro dos resultados
mais preocupantes.
De acordo com a coordenadora do IAN-AF, o nível de atividade física registado "é baixo" e "apenas em
27% da população os indivíduos com mais de 15 anos foram considerados fisicamente ativos", o que
equivale à prática de uma hora ou mais de atividades moderadas por dia ou 30 minutos de atividade
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vigorosa.
Nos jovens entre os 15 e os 21 anos "é relevante a diferença entre os sexos", havendo 50% ativos no
sexo masculino e apenas 20% no sexo feminino, estando as regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve
associadas a um maior grau de sedentarismo.
Dada a baixa prevalência de indivíduos classificados como fisicamente ativos, as medidas a
implementar devem considerar "não apenas o aumento das atividades de lazer e desportivas mas uma
mudança de hábitos no dia-a-dia" da população, salientou Carla Lopes.
Outros dados demonstram que apenas 41,4% das mulheres grávidas fez suplementação com ácido
fólico antes de engravidar e que, no período entre 2015 e 2016, 10% das famílias em Portugal
experimentaram insegurança alimentar, ou seja, tiveram dificuldade de fornecer alimentos suficientes
a toda a família, devido à falta de recursos financeiros.
Segundo a investigadora, o primeiro inquérito alimentar nacional foi em 1980. Este realizado agora,
que inclui de forma inédita todas as regiões de Portugal continental e ilhas, "vem não só cobrir a falta
de informação de indicadores de saúde nestas áreas de avaliação", mas também "permitir a sua
comparação com países europeus".
O IAN-AF é apresentado hoje, na Reitoria da Universidade do Porto (UP), num evento que inclui um
debate sobre a importância dos resultados para a definição de políticas públicas.
Este projeto, no qual participaram 15 investigadores e mais de 60 colaboradores, foi desenvolvido por
um consórcio liderado pela UP, com o contributo das faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto, bem como do ISPUP.
Envolveu ainda o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, as faculdades de Medicina e de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Oslo
(Noruega) e a empresa SilicoLife, tendo sido financiado pelo programa EEAGrants - Iniciativas em
Saúde Pública.
Os resultados do inquérito nacional vão ser apresentados também em Lisboa, na sexta-feira, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
MM com agências
FacebookTwitterLinkedIn
Mais Noticias
17 de Março de 2017
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Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado hoje no Porto
O sódio é "um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação", tendo-se verificado "o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa" para esse
elevado consumo, explicou à Lusa a investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Outra das conclusões indica que "o consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro do cólon
(mais de 100 gramas por dia), é realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da
população)", referiu Carla Lopes, também investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da
Universidade do Porto (ISPUP), envolvido no projeto.
Segundo indica, um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e produtos hortícolas
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que aumenta a probabilidade de
inadequação de nutrientes, como a fibra, e de micronutrientes, como o folato, o potássio e o cálcio.
Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (17% da população) "consomem pelos menos um
refrigerante ou néctar por dia", indicou a especialista, acrescentando que a prevalência é maior nos
adolescentes (40,6%).
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens "consome álcool
excessivamente", alerta a investigadora, que vê a ingestão de açúcares acima das recomendações
(15% da população, número que aumenta para 31% nos adolescentes) como outro dos resultados
mais preocupantes.
De acordo com a coordenadora do IAN-AF, o nível de atividade física registado "é baixo" e "apenas em
27% da população os indivíduos com mais de 15 anos foram considerados fisicamente ativos", o que
equivale à prática de uma hora ou mais de atividades moderadas por dia ou 30 minutos de atividade
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vigorosa.
Nos jovens entre os 15 e os 21 anos "é relevante a diferença entre os sexos", havendo 50% ativos no
sexo masculino e apenas 20% no sexo feminino, estando as regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve
associadas a um maior grau de sedentarismo.
Dada a baixa prevalência de indivíduos classificados como fisicamente ativos, as medidas a
implementar devem considerar "não apenas o aumento das atividades de lazer e desportivas mas uma
mudança de hábitos no dia-a-dia" da população, salientou Carla Lopes.
Outros dados demonstram que apenas 41,4% das mulheres grávidas fez suplementação com ácido
fólico antes de engravidar e que, no período entre 2015 e 2016, 10% das famílias em Portugal
experimentaram insegurança alimentar, ou seja, tiveram dificuldade de fornecer alimentos suficientes
a toda a família, devido à falta de recursos financeiros.
Segundo a investigadora, o primeiro inquérito alimentar nacional foi em 1980. Este realizado agora,
que inclui de forma inédita todas as regiões de Portugal continental e ilhas, "vem não só cobrir a falta
de informação de indicadores de saúde nestas áreas de avaliação", mas também "permitir a sua
comparação com países europeus".
O IAN-AF é apresentado hoje, na Reitoria da Universidade do Porto (UP), num evento que inclui um
debate sobre a importância dos resultados para a definição de políticas públicas.
Este projeto, no qual participaram 15 investigadores e mais de 60 colaboradores, foi desenvolvido por
um consórcio liderado pela UP, com o contributo das faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto, bem como do ISPUP.
Envolveu ainda o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, as faculdades de Medicina e de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Oslo
(Noruega) e a empresa SilicoLife, tendo sido financiado pelo programa EEAGrants - Iniciativas em
Saúde Pública.
Os resultados do inquérito nacional vão ser apresentados também em Lisboa, na sexta-feira, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
Hoje, 08:54
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Estudo nacional sobre hábitos alimentares revela consumo a mais de carnes, ovos e peixe. Há também
mão pesada no açúcar e no sal. Os portugueses estão cada vez mais afastados da dieta mediterrânica.
O mais recente Inquérito Alimentar Nacional, que não se fazia desde 1980, revela que os portugueses
abusam da carne, peixe, ovos, sal e açúcar e 21% do que comem nem sequer consta da roda dos
alimentos.
Segundo o jornal Público, que teve acesso ao documento que vai foi apresentado publicamente esta
quinta-feira na reitoria da Universidade do Porto, nestes 21% incluem-se alimentos como
refrigerantes, néctares/sumos, cafés/chás/infusões, vinho, cerveja e outras bebidas alcoólicas.
No que diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas, o estudo revela que, por exemplo, 5% dos
idosos (105 mil) bebem todos os dias mais de um litro de vinho.
A roda dos alimentos aconselha que o consumo de carnes, ovos e pescado deve representar apenas
5% dos alimentos que consumimos.
O inquérito feito agora conclui que os portugueses comem o triplo, 15%. Mais de 3,5 milhões de
pessoas comem mais de 100 gramas de carne por dia, o que, dizem os investigadores, faz soar todos
os alarmes de prevenção de cancro do cólon.
Em sentido contrário, as leguminosas e os cereais que deviam representar 32% do que consumimos,
fica-se pelo 17%. Quanto aos hortícolas os portugueses comem metade do que aconselha a roda dos
alimentos, 11% de consumo face aos 23 pontos percentuais (p.p.) aconselhados.
O abuso de sal não é novidade mas um dos problemas que o estudo detetou é que parte desse abuso
passa pelas sopas. Os portugueses consomem em média 7,3 gramas por dia. Pomos muito sal na
sopa , diz Carla Lopes, uma das três pessoas que coordenam este estudo, lembrando que o excesso
de sal vai muito além do consumo de alimentos salgados, como o bacalhau.
O estudo aborda ainda a questão do consumo de produtos biológicos sendo esta a preferência de
11,6% dos inquiridos.
O documento revela que 22,3% dos portugueses são obesos. Açores e Alentejo são as zonas do país
com piores resultados a nível de obesidade.
O estudo foi feito por um consórcio de investigadores de várias áreas da Universidade do Porto. Foram
realizadas 6.553 entrevistas presenciais, em todo o território, entre outubro de 2015 e setembro de
2016.
Fonte: Renascença
17 março 2017, sexta-feira

Página 55

A56

ID: 68669787

ESTUDO

17-03-2017

Tiragem: 137943

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 32,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 4

INQUÉRITO ALIMENTAR NACIONAL E DE ATIVIDADE FÍSICA

040

SAÚDE

ALIMENTA AO
FAMÍLIAS SEM DINHEIRO
PARA ALIMENTOS BONS
Alentejo, Madeira e Açores são
as regiões do Pais com maiores carências
alimentares. Investigação revela que mais
de metade da população é obesa

NUTRIÇÃO O

Os erros alimentares, com excessivo teor de gordura, sal e açúcar, provocam obesidade, um problema que afeta mais de metade da população portuguesa
CRISTINA SERRA

vulgado, as famílias com rendi-

falta de dinheiro faz com mentos mais baixos e menor es, que dez em cada cem fa- colaridade são as que apresen
mílias em Portugal não tam prevalências de carência
comprem os alimentos neces- alimentar "substancialmente
sários e suficientes para toda a mais elevadas e mais severas".
família, incluindo nos casos em
Esta realidade não surpreende
que existem menores de 18 o médico João Rodrigues, presianos. Os maiores problemas de dente da Associação Nacional
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IDOSOS BEBEM MAIS
DE UM LITRO DE VINHO/DIA
(3 0 inquérito à população revela que mais de105 mil idosos
(cinco por cento das pessoas
com mais de 65 anos) bebem
mais de um litro de álcool por
dia, sendo o vinho o produto
mais consumido. •

O vinho é a bebida alcoólica mais consumida

COMPORTAMENTOS ALIMENTARES E DE ATIVIDADE FÍSICA
CONSUMO HABITUAL POR GRUPOS ETÁRIOS MÉDIA GRAMAS/DIA
Crianças

Adolescentes

Adultos

LEITE 177 G/DIA

PREVALÊNCIA DA OBESIDADE
E PRÉ-OBESIDADE
POR SEXO E GRUPO ETÁRIO

Idosos

CARNE 159 G/DIA

226
220

Pré-obesidade

93
189
189
125

150
~ 163
PESCADO 64 G/DIA
32
48
75
86

FRUTA 224 G/DIA

REFRIGERANTES 83 G/DIA
33
164
101
26

VINHO 86 G/DIA

Obesidade
TOTAL

34,8%

22,3%
Feminino

30,7%
186
167

24,3%
Masculino

235

38,9%

20,1%
Crianças (< 10 anos)

297

17,3%

7,7io

Adolescentes (10-17 anos)

23,6%

12

8,7%

Adultos (18-64 anos)

103
225

36,5%

21,6% •
Idosos (65-84 anos)

RODA DOS ALIMENTOS PERCENTAGEM DE RECOMENDAÇÃO PARA GRUPOS
DE ALIMENTOS E DIFERENÇA DAS RESPOSTAS

41,8%

HORTÍCOLAS

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA
TOTAL .

FRUTOS

ÓLEOS
E GORDURAS

23%

11% (-12%)

39,2%

41,8%

•

14% (-6%)
2% (0%)

Feminino

39,0%
Masculino

44,7%
Crianças (< 10 anos)

61,0%
Adolescentes (10-17 anos)

59,0%
Adultos (18-64 anos)

40,3%
Idosos (65-84 anos)

33,1%
LATICÍNIOS

18%
20% (+2%)
CARNES,
PESCADO
E OVOS

CEREAIS

E TUBÉRCULOS

LEGUMINOSAS

28%
16% (-12%)

4%

1% (-3%)

5%
15% (+10%)

PREVALÊNCIA DE INSEGURANÇA ALIMENTAR
SEGURANÇA -.
ALIMENTAR

EZI Fonte 1~W Alimentar Nacimal e de Auvidade Finca

ATIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES
Crianças

Adolescentes

Natação

Futebol

Adultos e idosos

Caminhada
Mulheres

INSEGURANÇA
ALIMENTAR

Homens

10,1%

Idosos

MODERADA E ALTA 2,6%

Com menores de 18 anos

LIGEIRA 7,5%

Sem menores de 18 anos

Adultos

ame 7,8%

X 12,3%

10,4%
8,8%
11,4%

9,4%

Reto defeca Pcp~a-Eivo: Awidentes em Porn.gal CrAtnentâ. seSa»dadas aleatsismalue ata aos 84 anos. Entrevistas a 5853 IndMdLcs (urna Entrudam).
dos quais 5819 lick4duos Dar duas entrdistas. Ertrerts.as presenceia realaaJ4 oure aullam de 2M5 e sembro de 2016, etervaiadas crire 8 e 15 das
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Nível de atividade
física é considerado
muito baixo no País
13 O nível de atividade física é,
segundo o inquérito nacional,
"baixo", revelando que, em
apenas 27% da população, os
indivíduos com mais de 15
anos foram considerados fisicamente ativos, praticando
uma hora de atividade diária.
As mulheres são as que praticam menos atividade física,
estando as regiões de Lisboa,
Alentejo e Algarve associadas
a um maior sedentarismo. •

A prática de exercício físico regular
é defendida pelos médicos
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DISCURSO DIRETO

João Rodrigues presidente da Associação
Nacional das Unidades de Saúde Familiares

•

"COMIDA RAPIDA E DOCES
CAUSAM OBESIDADE"
Correio da Manhã - Como
explica que haja tantas famílias sem dinheiro para comprar alimentos?
João Rodrigues - Não podemos esquecer que somos um
País a sair da pobreza. Nas
décadas de 50-60 havia pobreza efetiva e a maioria da
população não tinha acesso a
alimentos de qualidade.
- E hoje em dia?
Hoje em dia também há
muitas famílias sem poder
de compra e acabam por optar por comida rápida, refrigerantes e doces, que cau sarn obesidade, e é por isso
que muitas crianças e adul-

tos tem obesidade, um problema de saúde que causa
diabetes, uma doença que
tem vindo a aumentar muito
nos últimos anos.
- O que deve ser feito?
- É essencial uma boa ali mentação, optar por peixe e
legumes e fazer exercício físico. •
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SAUDE P.24 E25

Famílias sem dinheiro
para os alimentos bons
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Alentejo, Madeira e Açores são as regiões do País com maiores carências alimentares. Investigação
revela que mais de metade da população é obesa.
A falta de dinheiro faz com que dez em cada cem famílias em Portugal não comprem os alimentos
necessários e suficientes para toda a família, incluindo nos casos em que existem menores de 18
anos. Os maiores problemas de carência alimentar registam-se nas regiões do Alentejo, Madeira e
Açores. As conclusões são do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, 2015-2016, um
estudo liderado por investigadores da Universidade do Porto.
Segundo o estudo, ontem divulgado, as famílias com rendimentos mais baixos e menor escolaridade
são as que apresentam prevalências de carência alimentar "substancialmente mais elevadas e mais
severas".
Esta realidade não surpreende o médico João Rodrigues, presidente da Associação Nacional das
Unidades de Saúde Familiares. "Tem havido um trabalho, ao nível local, na tentativa de colmatar as
carências com bolsas alimentares e redes de apoio para cobrir as populações com necessidades
básicas, que foram agravadas nos anos de crise económica, que levaram ao desemprego e exclusão
social", sublinha João Rodrigues.
Segundo o médico, as famílias com menor poder económico ficam impossibilitadas de aceder a
alimentos de melhor qualidade, optando por farináceos, carne de porco, alimentos processados e
comida rápida, com elevados teores de gordura e sal.
Esse é um dos problemas identificados no estudo. Um em cada dois portugueses não consome a
quantidade de fruta e produtos hortícolas recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Além
disso, 1,5 milhões de portugueses (17% da população) consomem pelo menos um refrigerante ou
néctares por dia, uma prevalência mais elevada nos adolescentes. No grupo etário dos 10-17 anos,
um em cada quatro adolescentes bebe em média dois refrigerantes por dia. Um consumo excessivo de
gorduras e açúcares leva à obesidade. O estudo revela que mais de metade da população (6 em cada
10) é obesa ou pré-obesa.
Nível de atividade física é considerado muito baixo no País
O nível de atividade física é, segundo o inquérito nacional, "baixo", revelando que, em apenas 27% da
população, os indivíduos com mais de 15 anos foram considerados fisicamente ativos, praticando uma
hora de atividade diária. As mulheres são as que praticam menos atividade física, estando as regiões
de Lisboa, Alentejo e Algarve associadas a um maior sedentarismo.
01:38
Por Cristina Serra
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Estudo nacional sobre hábitos alimentares revela consumo a mais de carnes, ovos e peixe. Há também
mão pesada no açúcar e no sal
Os portugueses estão cada vez mais afastados da dieta mediterrânica. O mais recente Inquérito
Alimentar Nacional (que não se fazia desde 1980) revela que os portugueses abusam da carne, peixe,
ovos, sal e açúcar e 21% do que comem nem sequer consta da roda dos alimentos.
Segundo o jornal "Público", que teve acesso ao documento que vai ser apresentado publicamente esta
quinta-feira na reitoria da Universidade do Porto, nestes 21% incluem-se alimentos como
refrigerantes, néctares/sumos, cafés/chás/infusões, vinho, cerveja e outras bebidas alcoólicas.
No que diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas, o estudo revela que, por exemplo, 5% dos
idosos (105 mil) bebem todos os dias mais de um litro de vinho.
A roda dos alimentos aconselha que o consumo de carnes, ovos e pescado deve representar apenas
5% dos alimentos que consumimos. O inquérito feito agora conclui que os portugueses comem o triplo
(15%). Mais de 3,5 milhões de pessoas comem mais de 100 gramas de carne por dia, o que, dizem os
investigadores, faz soar todos os alarmes de prevenção de cancro do cólon.
Em sentido contrário, as leguminosas e os cereais que deviam representar 32% do que consumimos,
fica-se pelo 17%. Quanto aos hortícolas os portugueses comem metade do que aconselha a roda dos
alimentos (11% de consumo face aos 23% aconselhados).
Sopas salgadas
O abuso de sal não é novidade mas um dos problemas que o estudo detectou é que parte desse abuso
passa pelas sopas. Os portugueses consomem em média 7,3 gramas por dia, "Pomos muito sal na
sopa", diz Carla Lopes, uma das três pessoas que coordenam este estudo, lembrando que o excesso
de sal vai muito além do consumo de alimentos salgados, como o bacalhau.
Do lado das boas notícias, está o consumo de gorduras. A esse respeito, os portugueses respeitam as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Não usam nem mais, nem menos gorduras
e óleos do que é indicado para a sua saúde.
Famílias sem dinheiro para comer bem
Apesar do discurso de retoma da crise económica, o estudo revela que uma em cada 10 famílias
portuguesas admite que não come melhor por falta de capacidade financeira. O fenómeno verifica-se
em todo o pais mas com maior expressão nas Regiões Autónomas (13,4%) e menos no Algarve
(5,8%).

Página 61

O estudo aborda ainda a questão do consumo de produtos biológicos sendo esta a preferência de
11,6% dos inquiridos.
O documento revela que 22,3% dos portugueses são obesos. Açores e Alentejo são as zonas do país
com piores resultados a nível de obesidade.
O estudo foi feito por um consórcio de investigadores de várias áreas da Universidade do Porto. Foram
realizadas 6.553 entrevistas presenciais, em todo o territórios, entre Outubro de 2015 e Setembro de
2016.
16 mar, 2017 - 08:02
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Inquérito alimentar revela que os portugueses são sedentários e obesos
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4d8b2c6a-e3eb-43c1-8a9da40ed97dd2cb&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

Um inquérito de alimentação conclui que os portugueses comem carne, sal e açúcar a mais. O estudo
não se fazia em Portugal há 35 anos e revelou também que mais de metade dos portugueses são
obesos.
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Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado hoje no Porto.
O sódio é "um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação", tendo-se verificado "o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa" para esse
elevado consumo, explicou à Agência Lusa a investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto (FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Outra das conclusões do estudo indica que "o consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro
do cólon (mais de 100 gramas por dia), é realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da
população)", referiu Carla Lopes, também investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da
Universidade do Porto (ISPUP), envolvido no projeto.
Segundo indica, um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e produtos hortícolas
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que aumenta a probabilidade de
inadequação de nutrientes, como a fibra, e de micronutrientes, como o folato, o potássio e o cálcio.
Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (17% da população) "consomem pelos menos um
refrigerante ou néctar por dia", indicou a especialista, acrescentando que a prevalência é maior nos
adolescentes (40,6%).
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens "consome álcool
excessivamente", alerta a investigadora, que vê a ingestão de açúcares acima das recomendações
(15% da população, número que aumenta para 31% nos adolescentes) como outro dos resultados
mais preocupantes.
De acordo com a coordenadora do IAN-AF, o nível de atividade física registado "é baixo" e "apenas em
27% da população os indivíduos com mais de 15 anos foram considerados fisicamente ativos", o que
equivale à prática de uma hora ou mais de atividades moderadas por dia ou 30 minutos de atividade
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vigorosa.
Nos jovens entre os 15 e os 21 anos "é relevante a diferença entre os sexos", havendo 50% ativos no
sexo masculino e apenas 20% no sexo feminino, estando as regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve,
associadas a um maior grau de sedentarismo.
Dada a baixa prevalência de indivíduos classificados como fisicamente ativos, as medidas a
implementar devem considerar "não apenas o aumento das atividades de lazer e desportivas, mas
uma mudança de hábitos no dia-a-dia" da população, salientou Carla Lopes.
Outros dados demonstram que apenas 41,4% das mulheres grávidas fez suplementação com ácido
fólico antes de engravidar e que, no período entre 2015 e 2016, 10% das famílias em Portugal
experimentaram insegurança alimentar, ou seja, tiveram dificuldade de fornecer alimentos suficientes
a toda a família, devido à falta de recursos financeiros.
Segundo a investigadora, o primeiro inquérito alimentar nacional foi em 1980. Este realizado agora,
que inclui de forma inédita todas as regiões de Portugal continental e ilhas, "vem não só cobrir a falta
de informação de indicadores de saúde nestas áreas de avaliação", mas também "permitir a sua
comparação com países europeus".
O IAN-AF é apresentado hoje, na Reitoria da Universidade do Porto (UP), num evento que inclui um
debate sobre a importância dos resultados para a definição de políticas públicas.
Este projeto, no qual participaram 15 investigadores e mais de 60 colaboradores, foi desenvolvido por
um consórcio liderado pela UP, com o contributo das faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto, bem como do ISPUP.
Envolveu ainda o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, as faculdades de Medicina e de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Oslo
(Noruega) e a empresa SilicoLife, tendo sido financiado pelo programa EEAGrants - Iniciativas em
Saúde Pública.
Os resultados do inquérito nacional vão ser apresentados também em Lisboa, esta sexta-feira, na
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
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População portuguesa consome sódio em excesso
16 de março de 2017
Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado hoje no Porto.
O sódio é um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação , tendo-se verificado o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa para esse
elevado consumo, explicou à "Lusa" a investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto (FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Outra das conclusões indica que o consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro do cólon
(mais de 100 gramas por dia), é realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da
população) , referiu Carla Lopes, também investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da
Universidade do Porto (ISPUP), envolvido no projeto.
O inquérito revela também que um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e
produtos hortícolas recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que aumenta a
probabilidade de inadequação de nutrientes, como a fibra, e de micronutrientes, como o folato, o
potássio e o cálcio.
Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (17% da população) consomem pelos menos um
refrigerante ou néctar por dia , indicou a especialista, acrescentando que a prevalência é maior nos
adolescentes (40,6%).
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens "consome álcool
excessivamente", alerta a investigadora, que vê a ingestão de açúcares acima das recomendações
(15% da população, número que aumenta para 31% nos adolescentes) como outro dos resultados
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mais preocupantes.
O primeiro inquérito alimentar nacional foi em 1980. Este realizado agora, que inclui de forma inédita
todas as regiões de Portugal continental e ilhas, vem não só cobrir a falta de informação de
indicadores de saúde nestas áreas de avaliação , mas também permitir a sua comparação com países
europeus , realçou a investigadora.
O IAN-AF é apresentado hoje, na Reitoria da Universidade do Porto (UP), num evento que inclui um
debate sobre a importância dos resultados para a definição de políticas públicas.
Os resultados do inquérito nacional vão ser apresentados também em Lisboa, na sexta-feira, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
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Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado hoje no Porto.
O sódio é "um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação", tendo-se verificado "o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa" para esse
elevado consumo, explicou à Lusa a investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Outra das conclusões indica que "o consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro do cólon
(mais de 100 gramas por dia), é realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da
população)", referiu Carla Lopes, também investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da
Universidade do Porto (ISPUP), envolvido no projeto.
Segundo indica, um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e produtos hortícolas
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que aumenta a probabilidade de
inadequação de nutrientes, como a fibra, e de micronutrientes, como o folato, o potássio e o cálcio.
Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (17% da população) "consomem pelos menos um
refrigerante ou néctar por dia", indicou a especialista, acrescentando que a prevalência é maior nos
adolescentes (40,6%).
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens "consome álcool
excessivamente", alerta a investigadora, que vê a ingestão de açúcares acima das recomendações
(15% da população, número que aumenta para 31% nos adolescentes) como outro dos resultados
mais preocupantes.
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De acordo com a coordenadora do IAN-AF, o nível de atividade física registado "é baixo" e "apenas em
27% da população os indivíduos com mais de 15 anos foram considerados fisicamente ativos", o que
equivale à prática de uma hora ou mais de atividades moderadas por dia ou 30 minutos de atividade
vigorosa.
Nos jovens entre os 15 e os 21 anos "é relevante a diferença entre os sexos", havendo 50% ativos no
sexo masculino e apenas 20% no sexo feminino, estando as regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve
associadas a um maior grau de sedentarismo.
Dada a baixa prevalência de indivíduos classificados como fisicamente ativos, as medidas a
implementar devem considerar "não apenas o aumento das atividades de lazer e desportivas mas uma
mudança de hábitos no dia-a-dia" da população, salientou Carla Lopes.
Outros dados demonstram que apenas 41,4% das mulheres grávidas fez suplementação com ácido
fólico antes de engravidar e que, no período entre 2015 e 2016, 10% das famílias em Portugal
experimentaram insegurança alimentar, ou seja, tiveram dificuldade de fornecer alimentos suficientes
a toda a família, devido à falta de recursos financeiros.
Segundo a investigadora, o primeiro inquérito alimentar nacional foi em 1980. Este realizado agora,
que inclui de forma inédita todas as regiões de Portugal continental e ilhas, "vem não só cobrir a falta
de informação de indicadores de saúde nestas áreas de avaliação", mas também "permitir a sua
comparação com países europeus".
O IAN-AF é apresentado hoje, na Reitoria da Universidade do Porto (UP), num evento que inclui um
debate sobre a importância dos resultados para a definição de políticas públicas.
Este projeto, no qual participaram 15 investigadores e mais de 60 colaboradores, foi desenvolvido por
um consórcio liderado pela UP, com o contributo das faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto, bem como do ISPUP.
Envolveu ainda o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, as faculdades de Medicina e de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Oslo
(Noruega) e a empresa SilicoLife, tendo sido financiado pelo programa EEAGrants - Iniciativas em
Saúde Pública.
Os resultados do inquérito nacional vão ser apresentados também em Lisboa, na sexta-feira, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
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Cerca de 3,5 milhões de mulheres (65,5%) e 4,3 milhões de homens (85,9%) em Portugal
apresentam uma ingestão de sódio acima do nível tolerado, segundo indica o Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), apresentado hoje no Porto.
O sódio é "um dos nutrientes para os quais se estimou maior inadequação", tendo-se verificado "o
importante contributo de alimentos como o pão, os produtos de charcutaria e a sopa" para esse
elevado consumo, explicou à Lusa a investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(FMUP), Carla Lopes.
Este é um dos resultados do IAN-AF, projeto liderado pela Universidade do Porto (UP) que, ao longo
de um ano, avaliou mais de 6.500 pessoas, com idades compreendidas entre os três meses e os 84
anos, em todas as regiões do país.
No inquérito foi avaliado o consumo alimentar da população portuguesa, incluindo os tipos de
alimentos consumidos, os nutrientes, os suplementos alimentares e nutricionais e outros
comportamentos de risco, os níveis de insegurança alimentar e de atividade física, tendo a recolha de
dados decorrido entre outubro de 2015 e setembro de 2016.
Outra das conclusões indica que "o consumo de carne vermelha, associado a risco de cancro do cólon
(mais de 100 gramas por dia), é realizado por mais de 3,5 milhões de portugueses (34% da
população)", referiu Carla Lopes, também investigadora do Instituto de Saúde Pública do Porto da
Universidade do Porto (ISPUP), envolvido no projeto.
Segundo indica, um em cada dois indivíduos não consome a quantidade de fruta e produtos hortícolas
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que aumenta a probabilidade de
inadequação de nutrientes, como a fibra, e de micronutrientes, como o folato, o potássio e o cálcio.
Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas (17% da população) "consomem pelos menos um
refrigerante ou néctar por dia", indicou a especialista, acrescentando que a prevalência é maior nos
adolescentes (40,6%).
O consumo elevado de álcool foi também verificado neste inquérito, em particular nos idosos,
registando-se em 5% desse grupo a ingestão de um litro de bebida alcoólica por dia, sendo o vinho o
produto mais frequentemente consumido.
Na população com mais de 15 anos, 5,4% das mulheres e 24,3% dos homens "consome álcool
excessivamente", alerta a investigadora, que vê a ingestão de açúcares acima das recomendações
(15% da população, número que aumenta para 31% nos adolescentes) como outro dos resultados
mais preocupantes.
De acordo com a coordenadora do IAN-AF, o nível de atividade física registado "é baixo" e "apenas em
27% da população os indivíduos com mais de 15 anos foram considerados fisicamente ativos", o que
equivale à prática de uma hora ou mais de atividades moderadas por dia ou 30 minutos de atividade

Página 70

vigorosa.
Nos jovens entre os 15 e os 21 anos "é relevante a diferença entre os sexos", havendo 50% ativos no
sexo masculino e apenas 20% no sexo feminino, estando as regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve
associadas a um maior grau de sedentarismo.
Dada a baixa prevalência de indivíduos classificados como fisicamente ativos, as medidas a
implementar devem considerar "não apenas o aumento das atividades de lazer e desportivas mas uma
mudança de hábitos no dia-a-dia" da população, salientou Carla Lopes.
Outros dados demonstram que apenas 41,4% das mulheres grávidas fez suplementação com ácido
fólico antes de engravidar e que, no período entre 2015 e 2016, 10% das famílias em Portugal
experimentaram insegurança alimentar, ou seja, tiveram dificuldade de fornecer alimentos suficientes
a toda a família, devido à falta de recursos financeiros.
Segundo a investigadora, o primeiro inquérito alimentar nacional foi em 1980. Este realizado agora,
que inclui de forma inédita todas as regiões de Portugal continental e ilhas, "vem não só cobrir a falta
de informação de indicadores de saúde nestas áreas de avaliação", mas também "permitir a sua
comparação com países europeus".
O IAN-AF é apresentado hoje, na Reitoria da Universidade do Porto (UP), num evento que inclui um
debate sobre a importância dos resultados para a definição de políticas públicas.
Este projeto, no qual participaram 15 investigadores e mais de 60 colaboradores, foi desenvolvido por
um consórcio liderado pela UP, com o contributo das faculdades de Medicina, de Ciências da Nutrição e
Alimentação e de Desporto, bem como do ISPUP.
Envolveu ainda o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, as faculdades de Medicina e de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Oslo
(Noruega) e a empresa SilicoLife, tendo sido financiado pelo programa EEAGrants - Iniciativas em
Saúde Pública.
Os resultados do inquérito nacional vão ser apresentados também em Lisboa, na sexta-feira, na
Fundação Calouste Gulbenkian.
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