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● Em2002, pesquisa daUniversi-
dadede SãoPaulo que acompa-
nhou três canais de TVpor um
anoemeiomostrou que25%dos
comerciais eramde alimentos e
que57%dos produtos anuncia-
dos tinhamalto teor de gordura e
açúcares.Alémdisso, 30% das
crianças estavamcom sobrepeso

●No final de 2005, aAnvisa come-
çou a estudar a restrição da propa-
ganda de alimentos que contri-
buempara obesidade. Entre as
propostas estavam restringir a
publicidade para o período das
21hàs6h e incluir frases de adver-
tência emanúncios de produtos
comalto teor de açúcar (acima de

15 g de açúcar por 100 g de peso)
e gorduras trans (acima de0,6 g
para cada 100g), alémdeproibir
a associação de personagens às
guloseimas.Desde então, oConse-
lhodeAutorregulamentaçãoPubli-
citária (Conar) passou a acusar a
Anvisa de ir alémde suas compe-
tências
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Paula Pacheco

A partir de hoje aumentam as
restrições à publicidade brasi-
leiradirigidaaopúblicoinfanto-
juvenil. A Associação Brasilei-
ra da Indústria de Alimentos
(Abia),emparceriacomaAsso-
ciação Brasileira de Anuncian-
tes (ABA),vaianunciarumaes-
péciedecódigodecondutacom
o apoio de 24 companhias. En-
tre elas estãoCoca-Cola,Unile-
ver, Nestlé e Sadia.
Ocentrodoacordo,cujaade-

são foi voluntária, é que as em-
presasdeixarãodefazerpublici-
dade diretamente para crian-

çasepré-adolescentes,eospais
passarãoa seropúblico-alvo.A
decisão de compra ficará mais
nasmãosdospais,apesardoco-
nhecidopoderdeconvencimen-
todospequenosconsumidores.
A Abia usou diversos estu-

dos científicos para convencer
os associados à entidade e à
ABA da importância de criar
restrições à publicidade de ali-
mentosebebidasparaascrian-
ças. Países comoEUA, Canadá
e parte da União Europeia já
criaram regras para tirar o pú-
blico infantildofocodasempre-
sas e agências de publicidade.
Algumasmultinacionais, como

Nestlé, Unilever e a Kraft Foo-
ds, já adotavam no Brasil uma
linhamuitoparecidadecomuni-
cação, de acordo com o código
decondutadasmatrizes.ANes-

tlé, por exemplo, abandonou a
divulgação da linha infantil de
alimentos nas escolas e deixou
defazeradegustaçãodoslança-
mentos nos supermercados.

AtéaWaltDisneyaderiuàguer-
ra contra os alimentos não sau-
dáveis e limitou o licenciamen-
todeseuspersonagensaospro-
dutosqueseenquadrememcer-

toscritériosparacaloria,gordu-
ra, gordura saturada e açúcar.
Além de vetar a comunica-

çãofeitaacriançasepré-adoles-
centes,oanúnciodehojeregula-
mentaumapráticaque jávinha
sendo adotada por multinacio-
nais:dardestaqueàscaracterís-
ticas nutricionais do produto.
NoBrasil, o ConselhodeAu-

torregulamentação Publicitá-
ria (Conar) começou a criar re-
gras para a publicidade infantil
em 1978. Em 2006, o Conar fi-
coumais rígido. Desde então, a
publicidadenãopodeestimular
crianças e jovens ao consumo
excessivo de alimentos e bebi-
dasnemmenosprezaraalimen-
tação saudável. Frases como
“peça para o seu pai comprar”
foramproibidasealusõesapro-
priedades funcionaispassaram
a ter que ser comprovas.
Hoje, o alvo da Agência Na-

cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa)sãoaspropagandasde
produtos com açúcar, gordura
e sódio. Há quem defenda até o
fim dos comerciais de comidas
comaltosníveisdessassubstân-
ciasdas6hàs21heovetoàasso-
ciação entre brinquedo e ali-
mento emqualquer horário. ●

†Quem aderiu ao programa:
AmBev, Batavo, Bob’s, Burger
King, Cadbury, Coca Cola Brasil,
Danone, Elegê, Ferrero do Bra-
sil, Garoto, General Mills, Grupo
Bimbo, Grupo Schincariol,
Kellog’s, Kraft Foods, Mars Bra-
sil, McDonald’s, Nestlé Brasil,
Parmalat, Pepsico Alimentos,
Pepsico Bebidas, Perdigão, Sa-
dia e Unilever

VIGILÂNCIAIMUNIZAÇÃO

Lígia Formenti
BRASÍLIA

Oboletimdegripesuínapro-
gramado para hoje pelo Mi-
nistério da Saúde deve es-
tampar, pela segunda sema-
na consecutiva, redução do
número de casos, avalia o di-
retordeVigilânciaEpidemio-
lógica do Ministério da Saú-
de, Eduardo Hage. “Os da-
dos empíricos reunidos ao
longo dos últimos dias mos-
tram uma queda do movi-
mentonoscentrosdeatendi-
mento, o que pode se refletir
também nas estatísticas”,
contou. Diante da expectati-
va, técnicos começam a fo-
car estratégias a serem ado-
tadas em uma eventual se-
gunda onda da epidemia,
que ocorreria a partir de ju-
nhodopróximoano. “Acom-
prademaisumlotedeantivi-
ral e protocolos para vacina-
ção já fazem parte desse no-
vo esforço”, contouHage.
Segundodadosdassecre-

tarias estaduais de Saúde, a
doença matou 500 pessoas
noPaís–12dessasmortes fo-
ram confirmadas ontem no
Paraná e 2 noRio.
Nos Estados Unidos, um

estudoapontaque50%dapo-
pulaçãodopaíspodeteragri-
pesuínaemumano,gerando
1,8milhãodehospitalizações
e entre 30 mil e 90 mil mor-
tos. Isso significaria quase o
triplo de pessoas mortas em
comparação ao que a gripe
sazonal gera – por ano, são
cerca de 36 mil mortes nos
EUA.● COLABOROUJAMILCHADE

Em falta na rede pública de
saúde desde o começo do
ano, a vacinaprevenar – con-
tra doenças comoapneumo-
niaprovocadasporbactérias
do tipo pneumococo – deve
ter distribuição normalizada
a partir de setembro, infor-
mouoMinistériodaSaúde.A
vacinaé indicadapara crian-
ças comaté 59meses que te-
nham doenças que afetam o
sistema imunológico – aids,
diabete, asma, cardiopatias.
Ela é oferecida gratuita-

mente em Centros de Refe-
rência em Imunobiológicos
Especiais (CRIEs), em qual-
querépocadoano.Emhospi-
tais privados, custa cerca de
R$ 250. Segundo o ministé-
rio, a falta do medicamento
se deve a problemas no pro-
cesso de compra, feita no ex-
terior. A pasta afirma que o
problemadevesersoluciona-
do em 2010, a partir de uma
parceriadaFundaçãoOswal-
do Cruz com o laboratório
GSKparaaproduçãodeuma
vacina pneumocócica.

PROIBIÇÃO
O medicamento Atroveran
Plus teve o registro cancela-
do pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa). Assim, sua venda e pro-
paganda ficam proibidas. O
cancelamento ocorreu por-
que a fórmula base do Atro-
veran Plus é diferente do
AtroveranComposto–o ter-
mo“Plus” levariaoconsumi-
dor a considerá-lo uma ver-
são potencializada do Atro-
veranComposto. ●

Acima de 0,4 miligrama por dia,
substância não émetabolizada

ADESÃOVOLUNTÁRIA–Entre asempresasqueendossamoacordoestãoCoca-Cola,NestléeUnilever

ALIMENTOS

Estudoaconselha
limitarácidofólico

NUTRIÇÃO

Alexandre Gonçalves

Pesquisadores americanos
apontam que a fortificação de
alimentos com ácido fólico só
traz benefícios para a saúde
quando a ingestão da substân-
cia não ultrapassa o limite de
0,4miligramapordia,recomen-
dado tanto pelaAgênciaNacio-
naldeVigilânciaSanitária (An-
visa) quanto pelo FDA, órgão
análogo nos EstadosUnidos.
Acima dessa concentração,

o ácido fólico não émetaboliza-
do e permanece algumas horas
na corrente sanguíneaantes de
ser filtradopelos rins eelimina-
do na urina. Os cientistas argu-
mentamquehápoucos estudos
sobre possíveis efeitos adver-
sos causados pelo acúmulo da
substância, mas há indícios de
quepossacontribuirparaoapa-
recimento de alguns tipos de
câncer. Por isso, sublinham a
necessidade de mais pesquisas
para estimar quanto ácido fóli-
codeveria seracrescentadoar-
tificialmente aos alimentos,
além de pesar os benefícios co-
nhecidos e os problemas possí-
veis da fortificação.
Desde2001, empresasbrasi-

leiras que processam farinha
demilhoedetrigodevemadicio-
nar0,15miligramadeácidofóli-
coparacada100gramasdopro-
duto.Medidasemelhanteadota-
da nos EUA aumentou em 0,2
miligrama a ingestão diária da
substância.Aação,recomenda-
da pela Organização Mundial
da Saúde, visa a reduzir os ca-

sos de má-formação fetal
causada pela deficiência do
nutriente e a incidência de
anemia na população em ge-
ral. Estudos americanos, eu-
ropeus e chilenos compro-
vama eficácia damedida.

LIMITAÇÕES
O recente trabalho, publica-
donaProceedingsoftheNatio-
nal Academy of Sciences
(PNAS), aponta que a estra-
tégia de fortificação de ali-
mentostemlimitações.Oáci-
do fólico é um composto sin-
tético criado em 1945. Em
contatocomaenzimaDHFR
nofígado,torna-setetraidro-
folato,onutrienteusadopelo
organismo humano.
A pesquisa mostrou que

há umadisponibilidade rela-
tivamente pequena de
DHFR,o que restringe ome-
tabolismo do ácido fólico: o
corpo não consegue proces-
sar uma quantidade maior
do que a recomendada para
ingestão diária. “Pesquisa-
mosagora quais os possíveis
efeitosdoácidofóliconãome-
tabolizado”, afirma Steve
Bailey, da Universidade do
Sul do Alabama.
HélioVannucchi,daUSP,

defende a fortificação, pois
considera importante para
prevenirproblemasnagravi-
dez. Mas considera oportu-
no o alerta do artigo para
manter o consumo do ácido
fólicoentreos limitesdiários
de 0,4 a 1miligrama. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 ago. 2009, Primeiro Caderno, online.




