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RELATO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DA ESTRATÉGIA 

DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE DA CAISAN 

 

DATA: 01 de setembro de 2014 

HORÁRIO: 14h00 às 16h00 

LOCAL: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, Esplanada dos 

Ministérios, Bloco A, Sala 304. 

 

 ÓRGÃOS REPRESENTANTES 

MDS Luisete Moraes Bandeira; Carolina Martins dos Santos Chagas. 

MPOG  Lorena Medeiros. 

CONAB Arthur Henrique P. de Vasconcelos. 

OPAS/OMS Ana Carolina Silva Feldenheimer 

FNDE Solange Freitas Castro; Irisléia Aires Silva.  

INCA Fábio da Silva Gomes. 

ANVISA Elisabete G. Dutra. 

MS Patrícia C. Jaime.  

CONSEA Elisabetta Recine 

 

RELATO 

 

  

1) Processo preparatório – 2ª Conferência de Nutrição (ICN 2) 

 

- Inicialmente foi feita uma contextualização sobre a atuação da CAISAN no processo 

preparatório da Conferência Internacional de Nutrição, principalmente no que se refere a 

elaboração do Posicionamento da CAISAN acerca do marco de ação para implementação da 

declaração de Roma. 

- Logo se discutiu a proposta de evento paralelo da CAISAN, no âmbito do CT 11, a qual 

consistia na “defesa da problematização de uma convenção-quadro de prevenção e controle da 

obesidade”. A organização do evento reuniu a proposta brasileira com outras duas, sendo uma 

do Conselho dos países Nórdicos e outra da Alemanha. O desenho do evento paralelo está 

sendo construído entre os três participantes e deverá destacar as diferentes formas de abordar o 
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excesso de peso e obesidade, no dia 08 de setembro haverá uma videoconferência entre os três 

participantes para tratar do formato do evento paralelo. 

- Os membros acham importante uma análise do CT a respeito das pautas que serão 

discutidas no ICN2 e evento paralelo, inclusive, com análise técnica e conjunta do documento 

elaborado pelo Consumers. As estratégias assumidas para isso serão discutidas após 

desdobramentos da videoconferência. 

 

2)  Consolidação do documento da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da 

Obesidade. 

 

 Após as contribuições de cada setor o documento foi encaminhado para diagramação e será 

enviado por e-mail aos membros para análise e validação final.    

 

   

 3) Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: Recomendações 

para estados e municípios. 

 

- Destacou-se a necessidade de ampliação da divulgação do documento para estados e 

municípios visando estimular a implementação das ações de prevenção e controle da 

obesidade; 

- A CGEAN/MDS iniciou a organização de um evento de mobilização e divulgação da 

Estratégia a ser realizado em Brasília, nos dias 20 e 21 novembro (data preliminar). 

- A CGEAN/MDS solicitou a reprodução de uma tiragem inicial do documento, sugeriu-se a 

cooperação orçamentária entre os órgãos do Comitê Técnico para reprodução de uma maior 

quantidade do material, com intuito de ampliar a divulgação do documento nos diferentes 

setores. 

 

4) Desdobramento do Eixo 2 da Estratégia.  

“[...] adoção de cardápios saudáveis em comemorações promovidas por 

instituições públicas, incorporando frutas, hortaliças, oleaginosas, 

leguminosas, raízes e tubérculos, pescados e grãos integrais (alimentos 
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minimamente processados) e reduzindo a oferta de frituras, refrigerantes e 

produtos ultraprocessados, além de realizar ações de educação alimentar e 

nutricional voltadas aos indivíduos”.  

 

- Apresentação dos objetivos de minuta de “Manual para oferta de alimentação adequada e 

saudável em instituições públicas” o qual teria três estratégias: 1) Orientar tecnicamente as 

instituições públicas sobre a forma de contratação de empresas especializadas no fornecimento 

de lanches, 2) de serviços de alimentação terceirizados (restaurantes e lanchonetes) e ainda, 3) 

estratégias para adequação de espaços para realização de refeições no ambiente de trabalho. 

- Após análise das estratégias o grupo avaliou que deve-se investir em uma das estratégias, 

começando por uma documento breve com orientações técnicas sobre a elaboração de Termos 

de Referências e Editais para contratação de empresas para serviços de lanches em eventos.  

 

 

Encaminhamentos: 

• Elaboração de um breve relato sobre os desdobramentos da videoconferência e 

encaminhamento para os membros do CT por e-mail; 

• Incluir a pauta da próxima reunião do Pleno Executivo da Caisan (17 de setembro) a 

participação da Missão Brasileira na ICN 2; 

• A próxima reunião ficou agenda para o dia 02/10/14 às 14h. 


