
%HermesFileInfo:A-14:20110530:

A14 SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Exemplos

Em agosto de 2009, as 24 maio-
res empresas do setor alimentí-
cio firmaram um compromis-
so público para limitar a publi-
cidade dirigida às crianças.
Elas deveriam detalhar, até o
fim daquele ano, de que forma
colocariam a ideia em prática.

Mas, segundo levantamento
do Instituto Alana, até dezem-
bro de 2010 apenas 12 das 24
empresas envolvidas no acor-
do haviam detalhado seu com-
promisso no site. Destas, ape-
nas 8 possuíam a descrição
dos critérios nutricionais que
serviriam de base para deter-
minar o que poderia ser consi-
derado um alimento saudável
ou não saudável.

O sossego da publicitá-
ria Keity Martins aca-
ba quando começa a
passar na TV propa-

ganda de pizza, hambúrguer ou
bolacha recheada. “Minha filha,
Katlyn, olha e fala: ‘Mamãe, eu
quero.’ Se digo não, ela chora e
esperneia.”

Katlyn tem apenas 2 anos, mas
já tem forte queda por doces.
“Sempre que eu chego do traba-
lho, ela me pergunta se comprei
chiclete”, diz Keity.

Apesar disso, a publicitária
afirma que a filha tem uma ali-
mentação saudável. “Ela adora
salada. Come até jiló.” Keity con-
ta que antes de ser mãe era con-
tra a regulamentação da propa-
ganda. “Agora vejo o quanto cer-
tos tipos de mídia não são saudá-

veis para minha filha.”
O advogado Xavier Vouga,

pai de Nina, de 7 anos, acredi-
ta haver uma superproteção
desnecessária à criança e de-
fende a importância da educa-
ção dada pelos pais. “Nina co-
me de tudo e muito bem. Em
casa sempre tivemos o hábito
de cozinhar e de ir à feira. Isso
cria na criança o interesse pe-
la comida”, diz ele.

O advogado admite que a fi-
lha já teve a fase de querer ir a
lanchonetes só para ganhar o
brinquedo que vem com o lan-
che. “Hoje isso acontece cada
vez menos. Agora ela diz: ‘Os
brinquedos não são grande
coisa e eu não gosto da comi-
da.’ Para Nina, esse tipo de
passeio saiu da pauta.” / K.T.
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Nova alergia a comida
é pesquisada nos EUA

CHICAGO

Organismos geneticamente mo-
dificados (OGMs ou transgêni-
cos) se tornaram ingredientes
tão comuns em produtos indus-
trializados que é impossível dei-
xar de encontrá-los nas pratelei-
ras dos supermercados, mesmo
na maior rede de produtos orgâ-
nicos dos Estados Unidos – a
Whole Foods Market. Alimentos
orgânicos deveriam ser, por defi-
nição, livres de transgênicos.

O deslize fez com que a Whole
Foods recebesse a visita de ativis-
tas vestidos com macacões de
proteção para risco químico.
“Ninguém suporia que existem
OGMs justo aqui no Whole
Foods”, disse Alexis Baden-Ma-
yer, diretor político da Associa-
ção dos Consumidores Orgâni-
cos, responsável pelo protesto.

Os donos da empresa argu-
mentam que é praticamente ine-
vitável a inclusão de produtos

que contenham milho, soja ou
outras culturas geneticamente
modificadas.

Críticos dos transgênicos afir-
mam que o governo americano
deveria obrigar empresas a in-
cluir um rótulo informativo em
produtos feitos com OGMs, su-
gestão rechaçada pela indústria.
“O FDA (órgão americano de vigi-
lância sanitária) tem o conheci-
mento científico para estabele-
cer os critérios para a rotulagem
de alimentos e para verificar a
segurança dos produtos”, afir-
ma Ab Basu, vice-presidente pa-

ra alimentos e agricultura da Or-
ganização das Indústrias de Bio-
tecnologia. “Você pode visitar o
site do FDA e verificar se um ce-
real (transgênico) é substancial-
mente igual ao produzido con-
vencionalmente. Não há razão
para rotulá-lo de uma forma dife-
rente”, defende.

Livre mercado. “Se as empre-
sasdizemqueaengenhariagenéti-
ca não tem problemas, então va-
mos rotular os produtos e deixar
que os consumidores decidam”,
diz Michael Hansen, cientista do
Sindicato dos Consumidores. “É
o que todos os defensores do livre
mercadodizem.Entãovamosdei-
xar o mercado funcionar.”

Michael Jacobson, diretor exe-
cutivo do Centro pela Ciência
no Interesse Público, que não se
opõe a transgênicos, afirma que
muitos empresários conside-
ram a rotulagem de transgêni-

cos um passo muito arrisca-
do. “Nenhuma empresa de ali-
mentos utilizaria OGMs se
fossem obrigadas a rotular os
produtos, pois não traria ne-
nhum lucro”, diz. “O termo
transgênico se tornou uma pa-
lavra tóxica. Por isso, se uma
companhia percebe que pode
perder cerca de 2% das suas
vendas, por que o adotaria?”

De fato, uma pesquisa de
2006 da Iniciativa Pew para
Comida e Biotecnologia mos-
trou que só 23% das mulheres
(as principais tomadoras de
decisão na hora de consumir)
consideravam os transgêni-
cos seguros.

Por outro lado, a mesma
pesquisa mostra que a maior
parte dos americanos não sa-
be o que é um OGM. Só 26%
sabiam que, com grande pro-
babilidade, já tinham consu-
mido transgênicos.

Leia. Teste a sua
saúde cardíaca
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● Causa
A esofagite eosinofílica é uma
reação alérgica a certos alimen-
tos. Ela ocorre quando eosinófi-
los, um dos grupos de glóbulos
brancos, infiltram o esôfago,
causando inchaço e irritação.

● Tratamento
Em casos leves, identificar e evi-
tar alimentos que causem a rea-
ção. Para casos graves, é receita-
da uma dieta líquida especial.

Até produtos
orgânicos já
contêm transgênicos

PARA ENTENDER

FILADÉLFIA

Uma doença recente, difícil de
diagnosticar – apenas por meio
de biópsia – e, até agora, incurá-
vel, pode transformar o prazer
de uma refeição em dor de estô-
mago, problemas para engolir,
sufocamento e vômito. A esofagi-
te eosinofílica, enfermidade que
envolve uma reação alérgica a ali-
mentos, está se tornando cada
vez mais comum e pode ocorrer
em qualquer idade, alertam espe-
cialistas nos Estados Unidos.

Nos últimos 16 anos, desde
que um importante estudo so-
bre a doença foi publicado por
médicos da Universidade Johns
Hopkins, cresceu muito a pesqui-
sa sobre a esofagite eosinofílica,
até então simplesmente tomada
por refluxo gástrico. Mas algu-
mas dúvidas persistem: a doen-
ça é um sinal de que os alimentos
estão sofrendo alterações? Ou é
o sistema imunológico que está
se transformando? Ou ambos?

No Children’s Hospital em Fi-
ladélfia, a doença foi diagnostica-
da em mais de mil jovens nos últi-
mos 15 anos. “Nos anos 1980, a
gente nunca via esofagite eosino-
fílica em biópsias”, conta o gas-
troenterologista Chris Liacou-
ras. “Foi apenas em meados dos
anos 1990 que começamos a ver
essa doença. O aumento da inci-

dência é semelhante ao das ou-
tras alergias, em geral.”

Há uma década, especialistas
estimavam que a moléstia atin-
gia 1 em cada 10 mil pessoas. Ago-
ra, segundo Liacouras, ela afeta-
ria 1 em cada 2,5 mil – ou seja,
apesar de não ser comum, já não
é mais tão rara.

“Antes, eu não podia comer na-
da”, conta Eric Molchen, de 14
anos, diagnosticado com esofagi-
te eosinofílica quando tinha 9.
“Agora eu posso comer de tudo,
com exceção de três alimentos.”
O tratamento consistiu na inges-
tão de um líquido com aminoáci-
dos, até que a contagem de eosi-
nófilos caísse. / AP
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Empresas não
cumprem pacto

Karina Toledo

Quase 80% dos pais de crian-
ças de até 11 anos acreditam
que a publicidade de fast food
e outros “alimentos não saudá-
veis” prejudica os hábitos ali-
mentares de seus filhos. Os re-
sultados são de pesquisa do
Instituto Datafolha feita com
596 pessoas de todo o País.

Os entrevistados também afir-
mam que esse tipo de propagan-
da dificulta os esforços para ensi-
nar os filhos a ter uma alimenta-
ção saudável (76%) e leva as
crianças a amolar os pais para
que comprem os produtos anun-
ciados (78%).

O levantamento foi encomen-
dado pelo Instituto Alana, ONG
que luta pela regulamentação da
publicidade dirigida à criança.
Isabela Henriques, coordenado-
ra do projeto Criança e Consu-
mo, explica que foram considera-
dos como “alimentos não saudá-
veis” aqueles com alto teor de
gordura, sódio ou açúcar.

“Estamos vivendo uma epide-
mia de obesidade e existe um es-
forço da sociedade para ensinar
as crianças a se alimentarem me-
lhor”, afirma Isabela. Mas a in-
dústria de alimentos, diz ela, vai
na contramão ao estimular as
crianças a consumir produtos ri-
cos em calorias e pobres em nu-
trientes. “A pesquisa mostra que
os pais estão pedindo ajuda. Sozi-
nhos, não conseguem frear esse
bombardeio.”

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) discute
desde 2006 a regulamentação da
publicidade de alimentos não
saudáveis. No ano passado, a
agência publicou uma resolução
determinando que esse tipo de
propaganda fosse acompanha-
do de alertas para possíveis ris-
cos à saúde, no caso de consumo
excessivo. Mas essa regra foi sus-
pensa graças a uma liminar con-
cedida pela Justiça Federal em
favor da Associação Brasileira
das Indústrias da Alimentação
(Abia).

O presidente da Abia, Edmun-

do Klotz, afirma que “discutir a
publicidade de alimentos é uma
coisa do passado”. A indústria,
diz ele,está trabalhando para dei-
xar seus produtos mais saudáveis
em vez de discutir teorias. “Prati-
camente eliminamos a gordura
trans. Agora estamos reduzindo
o teor de sódio. Até 2020, deve-
mos atingir um ideal de ‘saudabi-
lidade’”, diz. Mas Klotz não co-
menta como deveria ser publici-
dade de alimentos até que esse
“ideal” seja atingido.

Carlos Monteiro, da Faculda-
de de Saúde Pública da USP, ex-
plica que “por mais que você

substitua a gordura trans de uma
barra de cereal por gordura satu-
rada, ela ainda terá grande densi-
dade energética”. O pior, conti-
nua, é que as pessoas acabam
substituindo uma fruta por esse
tipo de industrializado suposta-
mente saudável.

Evidências. Em 2005, o Institu-
to de Medicina dos Estados Uni-
dos revisou 123 estudos que in-
vestigavam a ligação do marke-
ting com as preferências alimen-
tares das crianças. A conclusão
foi de que “a ideia de que algu-
mas formas de marketing au-

mentam o risco de obesidade
não pode ser descartada”.

Em 2009, pesquisadores da
Universidade Yale fizeram uma
experiência para avaliar o impac-
to da publicidade de alimentos
na TV sobre crianças em idade
escolar. Lanches foram ofereci-
dos a dois grupos de estudantes
enquanto eles assistiam a dese-
nhos animados. Os pesquisado-
res verificaram que no grupo ex-
posto à publicidade de alimento,
o consumo de lanches foi 45%
maior. O estudo foi publicado na
revista da American Psychologi-
cal Association.

‘SE DIGO NÃO,
ELA CHORA
E ESPERNEIA’
Pais reconhecem que a mídia estimula
os pequenos a pedir doces e fast food

Para quase 80% dos pais, propaganda
de alimentos prejudica as crianças

Onipresença. Produtos com milho ou soja transgênicos estão nas prateleiras de orgânicos

Descoberta de que
produtos da maior rede
de orgânicos dos EUA
tinham OGMs reacende
debate sobre rotulagem

Sem sossego. Katlyn, filha da publicitária Keity Martins, pede os produtos que vê na TV
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SAIBA MAIS

Saúde. Pesquisa encomendada pela ONG Instituto Alana mostra preocupação com anúncios de produtos alimentícios considerados
não saudáveis, ou seja, com excesso de gordura, sódio ou açúcar; estudos americanos ligam obesidade à exposição à publicidade
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