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RELATO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DA ESTRATÉGIA 

DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE DA CAISAN 

 

DATA: 16 de julho de 2015 

HORÁRIO: 10h00 às 12h00 

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

Ministérios, Bloco A, Sala nº304. 

 

P A U T A 

 

1. Reflexão sobre a interface do CT de Obesidade e a Força Tarefa para avançar na 

regulação da publicidade de alimentos, rotulagem e ambientes. 

 

2. Debate acerca do desdobramento da reunião de 11 de maio de 2015 (experiência do 

INCA), no que se refere ao mapeamento das entidades da sociedade civil visando a 

formação de uma rede. 

 

3. Informes:  

 Oficina de trabalho do pacto pela alimentação adequada e saudável, que ocorrerá nos dias 

17 e 18 em Brasília; e 

 Guia para a elaboração de refeições saudáveis em eventos.  

 

Às 10h00, a Coordenadora-Geral de Educação Alimentar e Nutricional da CAISAN, 

Janine Coutinho, deu início à IX Reunião do Comitê Técnico da Estratégia da Prevenção e 

Controle da Obesidade, na presença de representantes dos seguintes órgãos: MDS, FNDE, 

INCA/MS, MPOG, MS e OPAS/OMS.  

 

 

 ÓRGÃOS REPRESENTANTES 

MDS Luisete Bandeira, Janine Giuberti Coutinho  
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FNDE Deborah Bosco Silva 

INCA/MS Fabio da Silva Gomes  

MPOG Lorena Gonçalves Chaves Medeiros 

MS Michele Lessa de Oliveira, Gisele Ane Bortolini, Ana Luisa   

ALANA Ana Paula Bortoletto 

 

RELATO 

  

1. Informes  

1.1. Publicação da Portaria Normativa que dispõe sobre diretrizes de promoção da 

alimentação adequada e saudável nos ambientes de trabalho.  

 Lorena Medeiros (MPOG) informou que a Portaria Normativa que dispõe sobre diretrizes 

de promoção da alimentação adequada e saudável nos ambientes de trabalho foi publicada e 

será divulgada no dia 15 de setembro, durante o Fórum de Gestão de Pessoas cujo público são 

órgãos de gestão de pessoas de todos os ministérios e equipes de saúde. Durante o Fórum, 

também será realizada uma apresentação do Guia Alimentar para a População Brasileira e uma 

discussão sobre doenças crônicas.  

 

1.2.  Assembleia Mundial de Saúde e Agenda Internacional  

 Michele Lessa (MS) informou que o Ministro da Saúde participou da Assembleia 

Mundial de Saúde, que contou com a participação de 300 pessoas dentre eles os Ministros do 

BRICS. Michele ressaltou que a participação do Brasil no Evento foi extremamente importante 

para o debate da obesidade, com foco na obesidade infantil.  

 Como um dos principais resultados, Michele informou que o Evento foi bem sucedido e 

os países do BRICS levarão a proposta da obesidade para a próxima Assembleia Mundial de 

Saúde.  

 Michele informou ainda que, a pedido da Organização Mundial da Saúde (OMS), foi 

criado um grupo de experts para criação de uma proposta ligada ao tema da obesidade infantil, 

ressaltando que cabe aos Governos fazerem algo para a temática e que com o relatório gerado 

pelo grupo, o tema será reforçado.  
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 Paralelamente à criação do Grupo, foi realizada uma reunião com a Assessoria 

Internacional para fortalecimento da agenda e discussão de outras agendas internacionais, 

sendo elas: i) reunião do Grupo Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional do Mercosul; ii) 

reunião do Conselho Diretivo da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial 

da Saúde (OPAS/OMS) com o objetivo de levar os itens discutidos durante a Assembleia 

Mundial de Saúde para o nível regional; e ii) discussão da agenda da União de Nações Sul-

Americanas (UNASUL) com o objetivo de pautar o tema da obesidade.  

 Janine Coutinho (MDS) relatou que houve uma reunião do Conselho “The Food Security 

Council” e foi decidido que, para próximo biênio, seja eleito o tema da nutrição. Além disso, 

foi encaminhada uma proposta de evento paralelo para discussão do tema da obesidade.  

 

1.3. Oficina de trabalho do pacto pela alimentação adequada e saudável, que ocorrerá nos 

dias 17 e 18 de agosto, em Brasília.  

 Janine Coutinho (MDS) ressaltou que durante os dias 17 e 18 de agosto será realizada 

uma oficina de trabalho do pacto pela alimentação adequada e saudável. O objetivo da oficina é 

construir com os parceiros, no nível federal e estadual, um conjunto de compromissos para a 

promoção da alimentação adequada e saudável a fim de facilitar o acesso e o consumo de 

alimentos saudáveis.   

 Janine informou ainda que o Comitê Técnico da Estratégia da Prevenção e Controle da 

Obesidade também será convidado.  

 

1.4. Guia para a elaboração de refeições saudáveis em eventos. 

  Ana Luisa (MS) informou que será encaminhada à Câmara Interministerial de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CAISAN) a última versão do Guia para a Elaboração de Refeições 

Saudáveis em Eventos para contribuições e posterior impressão.  

 

2. Reflexão sobre a interface do CT de Obesidade e a Força Tarefa para avançar na 

regulação da publicidade de alimentos, rotulagem e ambientes e debate acerca do 

desdobramento da reunião de 11 de maio de 2015 (experiência do INCA), no que se refere 

ao mapeamento das entidades da sociedade civil visando a formação de uma rede. 
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  Janine Coutinho (MDS) informou que já foram realizadas duas reuniões da Força Tarefa 

que culminaram na elaboração de um documento final e de uma matriz de subsídio com quatro 

eixos de atuação: i) Executivo; ii) Legislativo; iii) Academia e iv) Mobilização.  

  A partir da matriz gerada, o Comitê realizou um reflexão de como algumas iniciativas, no 

nível Federal, que poderiam ser somadas e fortalecidas com o que está sendo idealizado na 

Força Tarefa.  

  Com relação ao eixo de Mobilização e Participação Social, Michele Lessa (MS) informou 

que o Comitê teria alguns encaminhamentos, dentre eles: i) envolver a Paula Johns nas 

Conferências de Saúde; ii) encaminhar a relação de Organizações não governamentais (ONGs) 

de Consumo para a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO); iii) incluir a 

temática de mobilização na Carta da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar  

(IBFAN); e iv) proposta de evento paralelo no 5ª Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional a ser realizado em Brasília, entre 03 e 06 de novembro.  

  Janine Coutinho (MDS) ressaltou que, para reforçar a temática da regulação da 

publicidade de alimentos, rotulagem e ambientes, deve-se focar no direito ao consumo. 

  Com relação às atividades do eixo de atuação no Legislativo, houve uma atualização do 

mapeamento dos projetos de lei que tratam de questões correlatadas a alimentação, nutrição, 

publicidade e comercialização de alimentos em âmbitos Federal, Estadual e Municipal.   

  Tratando-se ainda da temática dos projetos de lei, Michele Lessa (MS) relatou que o 

Ministério as Saúde foi convidado a ir à Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e 

Nutricional para propor o plano de trabalho dos próximos anos.  

  Michele informou ainda que, durante uma reunião sobre o novo tema do Plano Brasil 

Sem Miséria 2 (BSM), foi discutida a inclusão da temática de desenvolvimento infantil, dentre 

eles a discussão de projetos de lei para alimentação saudável e projetos mobilizadores de 

cantinas saudáveis.  

  Michele ressaltou que dentre as conquistas da Força Tarefa e do Comitê está a agenda 

regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que incluiu o 

monitoramento da publicidade e rotulagem de alimentos.  

  Janine Coutinho (MDS) informou que o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome está trabalhando na elaboração de um termo de referência para um estudo de 

taxação de bebidas açucaradas, que será encaminhado ao Comitê para considerações.  
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  Com relação ao eixo de atuação no Executivo, Michele ressaltou que foi o bloco em que 

o Comitê teve menor incidência e cabe ao mesmo cobrar a implementação da Estratégia de 

Prevenção e Controle da Obesidade e pautar nas reuniões do Comitê os quatro temas 

prioritários da Força Tarefa: i) preço; ii) rotulagem; iii) publicidade; e iv) ambientes.  

  Por fim, Luisete Bandeira (MDS) ressaltou que o papel do Comitê no eixo Executivo está 

vinculado à construção de um documento que conceitue a Força Tarefa e pactuar com cada 

setor.  

 

3. Encaminhamentos: 

• Incluir o tema do aleitamento e da educação na Força Tarefa; 

• Incluir a Paula Johns e a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN) 

no processo da Conferência de Saúde; 

• Avaliar a possibilidade de realizar uma atividade integradora durante a 5ª Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;  

• Avaliar a possibilidade de integrar os movimentos sociais e a sociedade civil nos eventos, 

dentre eles o que ocorrerá dia 12 e 13 de agosto, organizado pelo Ministério da Saúde;  

• Possibilidade do evento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) sobre 

Interesses Difusos; e 

• Força Tarefa e Comitê Técnico de Obesidade pedirem uma audiência com a Frente 

Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional.  

 

  Nada mais havendo a tratar, às 12h00 deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou o 

presente relato que, depois de aprovado, será por mim assinado. 


