
%HermesFileInfo:A-18:20110408:

A18 SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Lígia Formenti / BRASÍLIA

A indústria alimentícia e o Mi-
nistério da Saúde firmaram
ontem um termo de compro-
misso de redução gradual na
quantidade de sódio de 16 ti-
pos de alimentos. As primei-
ras reduções vão ocorrer com
massas instantâneas, pães e
bisnaguinhas, a partir de 2012.

Massas instantâneas deverão
ser produzidas a partir do ano
que vem com teor de sódio 30%
menor do que o atualmente apre-
sentado. Pães e bisnaguinhas vi-
rão com redução de 10%. O cro-
nograma prevê diminuição do
uso do sódio até 2020 (mais infor-
mações nesta página). Segundo o
Ministério da Saúde, o brasileiro
consome, em média, 9,6 gramas
diárias de sal. A Organização
Mundial da Saúde recomenda
que consumo máximo não ultra-
passe 5 gramas diárias. O exces-
so de sal na dieta está associado a
maior risco de doenças como hi-
pertensão, problemas cardiovas-
culares, renais e cânceres.

Atualmente, cada 100 gramas
de macarrão instantâneo produ-
zido no Brasil apresenta entre
2.036 e 4.718 miligramas de só-
dio. No Canadá, a média de só-
dio é de 926,9 miligramas a cada
100 gramas do produto.

No caso do pão de forma, os
índices dos produtos brasileiros
também são expressivamente
maiores. Enquanto no Canadá a
média varia de 361 a 526 miligra-
mas de sódio a cada 100 gramas
do alimento, no Brasil, a mesma
quantidade do produto traz en-
tre 437 e 796 miligramas.

A implementação do acordo
será acompanhada pelo Ministé-
rio da Saúde e pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Ao longo do processo,
o governo deverá fazer estudos
para avaliar os reflexos da redu-
ção nos indicadores da saúde.

O presidente da Associação
Brasileira de Indústrias de Ali-
mentação, Edmundo Klotz, afir-
mou que ainda não foi avaliado
qual será o impacto no sabor da

redução de sódio dos produtos.
Ele disse estar convicto, no en-
tanto, de que alternativas ade-
quadas serão encontradas. “Já fi-
zemos isso com relação à gordu-
ra trans”, lembrou. Um acordo
firmado entre 2007 e 2010 permi-
tiu a redução de 230 mil tonela-
das da substância – associada a
um maior risco de doenças car-
diovasculares – a alimentos in-

dustrializados.
O ministro da Saúde, Alexan-

dre Padilha, disse que pactos fir-
mados entre governo e setor pro-
dutivo são estratégia ideal para
incentivar a adoção de hábitos
saudáveis.

O ministro evitou fazer co-
mentários sobre a medida pro-
posta pela Anvisa de inclusão de
avisos de advertências nas emba-

lagens de alimentos com altos
teores de açúcar e gordura – subs-
tâncias que, assim como o sal,
quando ingeridas em quantida-
des excessivas, podem aumen-
tar o risco de problemas de saú-
de, como obesidade e doenças
cardíacas. “Esse é um debate que
está sendo feito. O importante é
reforçar a informação para popu-
lação”, afirmou.

Atividade física. O ministério
anunciou ainda o lançamento de
um programa para estimular a
prática de atividade física, o Aca-
demia da Saúde. A proposta per-
mite a criação de espaços para
prática de atividades individuais
e coletivas, com participação de
profissionais que trabalham no
Estratégia de Saúde da Família.
O ministério, no entanto, não in-

formou quanto será destinado
para esse programa. Os recursos
virão de emendas parlamenta-
res. Também ontem, a pasta co-
locou em consulta pública a me-
todologia para criação de um no-
vo indicador sobre qualidade do
atendimento de saúde e da satis-
fação da população com serviços
prestados. A proposta ficará em
consulta pública por 60 dias.
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Contra operadoras,
médicos paralisam
atendimento no País

Leia. Oscilação de luz em
estrela é parecida com a do Sol
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● Até julho
Estabelecimento de metas de
redução de sódio em pão fran-
cês, bolo pronto e mistura, sal-
gadinhos de milho e batata frita.

● Até o fim do ano
Estabelecimento de metas para
bolachas salgadas, recheadas e
de maisena; embutidos (salsi-
cha, presunto, hambúrguer, lin-
guiça, salame e mortadela); cal-

dos e temperos; margarinas ve-
getais; maioneses; derivados de
cereais; laticínios; refeições
prontas (pizza, lasanha, comida
infantil salgada e sopas).

● Até 2012
Início da redução
Massas instantâneas: até 1,9
grama por 100 gramas de ali-
mento (30% do valor atual)
Pães de forma: 645 miligramas

por 100 gramas de alimento (re-
dução de 10% ao ano)
Bisnaguinhas: 531 miligramas
por 100 gramas de alimento (re-
dução de 10% ao ano)

● Até 2014
Pães de forma: até 522 miligra-
mas por 100 g (10% ao ano)
Bisnaguinhas: até 430 miligra-
mas por 100 gramas de alimen-
to (redução de 10% ao ano)

● O ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, afirmou ontem que
considera legítimo o movimento
de paralisação de médicos conve-
niados a planos de saúde, realiza-
do ontem no País. “Qualquer rei-
vindicação é legítima. Eu torço
para que um acordo imediato se-
ja realizado e o atendimento, reto-
mado”, disse o ministro durante
acordo fechado entre a Anvisa e
a indústria de alimentos. / L.F.
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Cerca de 600 pessoas participa-
ram ontem, na capital, da passea-
ta organizada por entidades mé-
dicas para pedir reajuste na re-
muneração paga pelas operado-
ras de plano de saúde. Os dados
são da Polícia Militar. Segundo
lideranças da categoria, cerca de
80% dos médicos aderiram ao
movimento no País. Em São Pau-
lo, a reportagem entrou em con-
tato com 40 consultórios. Em 18,
o atendimento a pacientes de pla-
no havia sido suspenso.

Levantamento feito pela em-
presaOrizon,responsável porob-
ter as autorizações para consulta
e outros procedimentos de mais
de 14 milhões de usuários de pla-
nos, aponta queda de 36% nos
atendimentos em todo o País.Ba-
hia e Pernambuco foram, segun-
do o estudo, os Estados com
maior adesão, registrando queda
de 73% e 68% respectivamente.

Os manifestantes paulistas –
que usavam nariz de palhaço e

carregavam faixa com palavras
de ordem – começaram a se reu-
nir às 9h30 em frente à sede da
Associação Paulista de Medici-
na, na Rua Francisca Miquelina,
centro. Às 10h30, seguiram em
passeata até a Praça da Sé.

Entre eles estava o cirurgião
vascular Michal Sokolowski, de
52 anos, que viajou de Campinas
para o protesto. Ele revela que
nos últimos quatro anos se des-
credenciou de seis operadoras
não apenas pela baixa remunera-
ção, mas também pela demora e
burocracia na liberação de exa-
mes e procedimentos. “A medici-
na atual ficou mais cara e, para
segurar custos, as operadoras
controlam a atividade médica.”

O cardiologista Ivan Lorenza-
to, que também é de Campinas,
afirmou estar constrangido por
ter de fazer greve aos 60 anos de
idade e 35 de profissão. “É muito
desagradável. Mas o valor dos ho-
norários está inviável”, diz.

Além de médicos, cerca de
cem dentistas participaram do
evento, segundo o presidente do
Conselho Regional de Odontolo-
gia, Emil Razuk. “Os convênios
pagam cerca de R$ 15 por uma
extração de dente. Isso mal co-
bre os gastos com material.”

Representantes dos usuários
também estavam presentes.
“Com honorários baixos, os mé-
dicos são obrigados a marcar
mais de 20 consultas por dia.
Com isso não conseguem dar a
atenção que o usuário precisa”,
diz Flávio de Ávila, da Associa-
ção de Usuários de Planos de Saú-
de de São Paulo.

Em Ribeirão Preto, cerca de
70% dos 3 mil médicos da cidade
aderiram à paralisação, segundo
o delegado regional do Conse-
lho Regional de Medicina (Cre-
mesp), de Ribeirão, Eduardo
Luiz Bin. Em Sorocaba, também
segundo a regional do Cremesp,
a adesão atingiu mais de 50% dos
1,7 mil profissionais.

Outros Estados. A estimativa
para Mato Grosso do Sul e Minas
Gerais é que a adesão tenha sido
em torno de 80%, segundo os
conselhos regionais. Isso, em Mi-
nas, representa aproximadamen-
te90 milprocedimentos cancela-
dos. Em Pernambuco, com a ade-
são total dos anestesistas, nenhu-
ma cirurgia eletiva foi realizada
ontem. Nas clínicas e consultó-
rios estima-se que a paralisação

tenhaatingido 80% dosprofissio-
nais, segundo o Conselho Regio-
nal de Pernambuco.

Em Curitiba (PR), cerca de mil
médicos permaneceram na sede
da Associação Médica do Paraná
discutindo questões relativas à
profissão. Por volta das 15 horas,
eles saíram em caminhada por
algumas quadras como sinal de
protesto. Segundo a Comissão
Estadual de Honorários Médi-
cos, pelo menos 85% dos cerca
de 11 mil médicos credenciados
no Estado deixaram de atender
pacientes de convênios ontem.

Em Manaus (AM), o número
ficou em torno de 80% dos 1,5
mil médicos que trabalham com
planos, de acordo com o presi-
dente do Sindicato dos Médicos
do Amazonas, Mário Vianna. “Se
com essa atitude não iniciarmos

uma negociação, no dia 1.º de ju-
nho começaremos greve por
tempo indeterminado.”

Radicalização. O objetivo do
movimento liderado pelas enti-
dades médicas nacionais é abrir
negociação com as operadoras
de saúde e com a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar. O pre-
sidente da Federação Nacional
dos Médicos, Cid Carvalhaes,
afirma que se não houver avanço
dentro de 60 dias as instituições
poderão programar paralisa-
ções mais longas ou adotar medi-
das como ações judiciais e des-
credenciamento coletivo./
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“Nosso objetivo era alertar
a sociedade de que
as coisas não vão bem e
precisam ser solucionadas.
Esperamos que os planos
reavaliem sua postura.”

‘A reivindicação é
legítima’, afirma
ministro da Saúde

Segundo lideranças
da categoria, 80% dos
profissionais aderiram
ao movimento; em São
Paulo houve passeata

Governo e indústria de alimentos
fecham acordo para reduzir sódio

Mais saudável. Fabricantes de alimentos como biscoitos, pães e macarrão instantâneo terão prazo até 2020 para reduzir os teores de sódio dos produtos

Visibilidade. Médicos protestam em São Paulo contra os honorários pagos pelos planos
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PASSOS DO ACORDO

Bolacha. Sódio é a última informação nutricional em rótulo

estadão.com.br

● Expectativa

Saúde. Compromisso firmado reduzirá gradualmente, a partir de 2012, a quantidade de sódio em 16 tipos de alimentos; de acordo
com o Ministério da Saúde, brasileiros consomem, em média, 9,6 gramas diárias de sal, quase o dobro do recomendado pela OMS
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