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RELATO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DA ESTRATÉGIA 

DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE DA CAISAN 

 

DATA: 01 de Julho de 2014 

HORÁRIO: 15:00 ás 17:00 

LOCAL: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Sala 422 

 

RELATO 

 

 A III Reunião do Comitê da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade 

iniciou-se com a fala da Luisete Bandeira, representante do MDS, explicitando a pauta de 

discussão de três eixos: discussão da Minuta de Portaria do MPOG, que dispõe sobre as 

Diretrizes de Prevenção das Doenças Crônicas Diretrizes de Prevenção das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) e seus fatores de risco; revisão do documento da Estratégia 

Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade e as ações do Plano de Comunicação do 

documento da Estratégia  Intersetorial de Obesidade: recomendações para estados e 

municípios.  

 Lorena Chaves iniciou a discussão da Portaria do MPOG, ressaltou a importância da 

participação do MPOG na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, e 

apoio na construção da Portaria. Luisete Bandeira reforçou o apoio na construção da portaria, e 

nos materiais de apoio que irão ser desenvolvidos para apoiar a execução da portaria. Houve a 
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leitura da portaria para contribuição de todos os participantes, primeiramente Gisele, Mara e 

Luisete questionaram sobre a retirada dos textos com os “Considerandos” e solicitaram a 

inserção dos documentos onde os gestores podem buscar subsídios para executar ações no 

combate as Doenças Crônicas não transmissíveis. Lorena ressaltou que os documentos que 

embasam as ações e a dialogam com a portaria estarão disponíveis na Rede Rute um blog para 

os gestores da saúde do servidor, mas se propôs a verificar a possibilidade de inserir referência, 

pelo menos, ao Marco de Referência e Estratégia de Prevenção e Controle da Obesidade: 

orientações para estados e municípios.  

 Mara representante do MS explicita a hipótese do acréscimo de um paragrafo único com o 

conceito alimentação adequada e saudável. Luisete levanta o questionamento quanto a inserção 

de “dislipidemias” no texto do art. 4º. Lorena comentou que este artigo foi baseado no Plano de 

Ações Estratégicas para o enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 

(MS, 2011 -2002), acordou-se no grupo a revisão do artigo.  

 Na revisão do art 7º o grupo decidiu trocar a ordem dos incisos III e IV, respectivamente. 

Além da inclusão de art que descreva o que são os espaços adequados para a realização de 

refeições. No art 8º Lorena questionou ao MS sobre a inserção dos grupos alimentares e a 

ausência do grupo de ovos, o MS se comprometeu a verificar os novos grupos segundo a 

classificação do Novo Guia Alimentar. Ainda no art 8º inciso II acrescentou-se temperos 

industrializados e molhos prontos no rol exemplificativo de produtos processados. Além da 

mudança da redação do inciso II, que se deu como encaminhamento.  O art 9º Andreza e Joyce 

representantes da CONAB sugeriram a retirada do trecho “... e observar, nas operações de 

preparo de alimentos, as etapas críticas a serem controladas para reduzir o teor dos nutrientes 

referidos acima, preocupantes do ponto de vista de saúde pública”, visto que a redação do 

artigo fica mais esclarecedora dessa forma todo do grupo concordou. Lorena como 

representante do MPOG fecha a discussão da Portaria e irá encaminhar todas as considerações 

feitas para as alterações trâmites da Portaria.  

 Após a publicação da Portaria o Comitê irá se dedicar a produção de manuais que irão 

orientar ações de promoção da alimentação adequada e saudável. Após a discussão com todo o 

grupo optou pela formação de um subgrupo que inicie a elaboração dos materiais, a primeira 

reunião será realizada no dia 04 de agosto de 2014.  
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 Dando prosseguimento a reunião Luisete iniciou a fala sobre as contribuições do documento 

norteador “Estratégia de Prevenção e Controle da Obesidade”, e solicitou que todos façam 

revisão deste e encaminhem suas considerações para a consolidação do documento. Luisete 

ressaltou que este foi produzido em 2011, que foi a base para o documento lançado 

recentemente “Estratégia de Prevenção e Controle da Obesidade: recomendações para estados e 

municípios”, e que a revisão deve dedicar-se a atualização das informações e alinhamento dos 

posicionamentos com a “Estratégia de Prevenção e Controle da Obesidade: recomendações 

para estados e munícipios”.  

 Na apresentação do Plano de Comunicação da Estratégia de Prevenção e Controle e da 

Obesidade apresentaram-se as ações de divulgação e os espaços onde essas ocorreram. Todos 

os participantes fizeram suas considerações quanto a divulgação em seus sites institucionais, 

redes e eventos que participaram.  

 

Encaminhamentos: 

 Ajustes do texto da Portaria Normativa 

 Criação do subgrupo para elaboração dos Manuais de orientações 

 

 


