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RELATO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DA ESTRATÉGIA 

DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE DA CAISAN 

 

DATA: 03 de fevereiro de 2014 

HORÁRIO: 16:00 ás 18:00 

LOCAL: Organização Pan Americana de Saúde – OPAS- OMS ;  1º Andar; Sala de Reuniões 

 

 

RELATO 

 

 Diante da finalização do documento da “Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da 

Obesidade: recomendações para estados e municípios.” a proposta de reunião foi realizar um 

diálogo das propostas desenvolvidas no âmbito do governo federal com o assessor da 

Organização Pan Americana da Saúde Enrique Jacoby.   

 Primeiramente Enrique Jacoby comtemplou o assunto da obesidade em sua apresentação, 

trazendo as principais causas de mortes no mundo, dados do consumo de alimentos in natura e 

processados em vários países do mundo, inclusive no Brasil, correlacionou o desenvolvimento 

de um país e a globalização da alimentação. A exposição dos 4 Ps da publicidade: product, 

price, promotion e place, que são usados também na publicidade e propaganda de alimentos .  

No debate subsequente a apresentação Michele Lessa ressaltou a importância da exposição de 
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dados e os esforços que vêm sendo exercidos para a mudança do quadro de obesidade no 

Brasil, como a elaboração da “Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: 

orientações para estados e municípios”, o incentivo ao consumo de alimentos orgânicos.  

 A coordenadora da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Janine Giuberti Coutinho, apresentou a Estratégia 

Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade, sobre a construção do comitê da Estratégia 

no âmbito da CAISAN (Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional), explanou 

todos os seis eixos que compõe a Estratégia. Além de trazer a discussão da regularização da 

publicidade e propaganda no Brasil, com o histórico da RDC nº 24 da Anvisa e a suspensão da 

norma pela Advocacia Geral da União (AGU), e relatar a existência de projetos de lei em 

trâmites no Congresso Nacional para regularização da publicidade e propagandas de alimentos.  

  Gisele Bortolini como representante do Ministério da Saúde, o qual está a frente da 

Estratégia, reafirmou a importância da estratégia e ações para o combate obesidade. Rosane 

Nascimento ressaltou as ações do Programa Nacional de Alimentação escolar nessa agenda. 

Michele Lessa suscitou o apoio governamental quanto a esta agenda de regulação de 

publicidade e propaganda, e revelou a necessidade de estudar propostas que sejam mais 

eficazes neste combate, devido ao grande avanço das indústrias alimentícias com estratégias de 

bloquear as ações governamentais. 

 Carlos César relatou que a reunião foi imensamente esclarecedora quanto a 

intersetorialidade, e a importância da participação do Ministério do Planejamento nesta agenda. 

Além de citar ações de combate a obesidade que são desenvolvidas no âmbito do ambiente de 

trabalho para o controle de peso. 

Encaminhamentos: 

 Buscar novos caminhos para a elaboração de projetos de lei sobre a regulação da 

publicidade e propaganda, e que possam ser aprovadas pelo Congresso Nacional.  

 Conhecer os caminhos trilhados pelo INCA no Brasil e também OMS para realização do 

Convenção Quadro para controle do Tabaco.   

 


