
RELATO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DA 

ESTRATÉGIA DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE DA CAISAN 

 

DATA: 02 de fevereiro de 2015 

HORÁRIO: 10h00 às 12h00 

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

dos Ministérios, Bloco C, Sala nº422. 

 

 ÓRGÃOS REPRESENTANTES 

MDS Janine Giuberti Coutinho; Carolina Martins dos Santos 

Chagas 

CONAB Arthur Henrique P. Vasconcelos, Newton Araújo S. Júnior 

FNDE Solange Castro 

INCA Fábio da Silva Gomes 

MPOG Lorena Gonçalves Chaves Medeiros 

MS Eduardo A. F. Nilson, Ana Luisa Souza de Paiva, Gisele 

Bortolini 

ANVISA Elisabete Gonçalves Dutra 

MCTI Osório Coelho Guimarães Neto 

 

RELATO 

 

1) Discutiu-se as atividades que deverão compor o Plano de Trabalho 2015 do 

Comitê Técnico, enfatizando a implementação de ações da Estratégia 

Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade. Definiu-se que é 

necessário um maior investimento nas ações de comunicação/divulgação da 

publicação, inclusive, a inserção desta pauta nos eventos nacionais (ex.: 

Congresso Abrasco), bem como, fomento à implementação das estratégias 

nos estados e municípios. Outras estratégias de divulgação, mobilização e 

apoio à implementação de ações previstas na Estratégia discutidas foram: 

realização de oficinas estaduais em 2016, cursos de EAD e inserções da 

pauta em eventos setoriais. 

2) Os membros do Comitê Técnico foram informados sobre o andamento da 

Portaria do MPOG, que dispõe sobre diretrizes de promoção da alimentação 

adequada e saudável nos ambientes de trabalho, espera-se que seja publicada 



em 20 dias, conforme tramitação interna no MP. Foi pontuada a necessidade 

de sensibilização dos órgãos para a implementação da Portaria e a 

importância de retomar a construção do Guia/Manual para oferta de 

alimentação adequada e saudável em serviços de alimentação e refeição 

(coofee-break e restaurantes públicos), cuja proposta inicial será 

encaminhada pelo MS. 

3) Discutiu-se a estrutura organizacional da Oficina Nacional de divulgação da 

Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade, que deverá 

ser realizada em Brasília, na segunda quinzena de abril, para 150 gestores 

estaduais e municipais. Considerou-se importante que o evento seja 

organizado de modo a contemplar “Mesas Centrais” abordando o balanço 

das atividades da Estratégia Intersetorial e “Oficinas Práticas” com temas 

estratégicos, como: Relação público x privado no controle da obesidade; O 

papel do legislativo nesta agenda; Disponibilidade de alimentos; Ações da 

Força Tarefa; Regulação do preço dos alimentos, sob a ótica da indução de 

produtos saudáveis; Avaliação e monitoramento das ações da Estratégia 

Intersetorial.  

4) Foi apresentado ao grupo o papel e o nível de organização da Força Tarefa, 

que atualmente estrutura-se nos eixos – Legislativo, Executivo, Academia e 

Mobilização Social. Discutiu-se a necessidade de esclarecer qual a interface 

existente entre a Força Tarefa e o Comitê Técnico e, também, a importância 

de aproximação junto ao Ministério da Justiça – PROCON e SENACON. 

5) Ao final houve a discussão sobre o evento de obesidade, proposto pelo 

Brasil, no Nutrition for Growth, durante as Olimpíadas de 2016. Este evento 

contará com a participação do MCTI no lançamento de editais do CNPq com 

temas relativos ao Esporte, Segurança Alimentar e Nutricional e Obesidade, 

com intuito de apresentar as ações desenvolvidas pelo Brasil nesses temas. 

Considerou-se importante a participação dos membros do Comitê Técnico na 

construção dos editais. 

 

Encaminhamentos: 

• Discussão e aprovação do plano de trabalho de 2015, bem como, 

cronograma de reuniões (abaixo). O plano de trabalho contempla: 



i. Realização de ações de divulgação, mobilização e apoio à 

implementação de ações previstas na Estratégia. Esta agenda 

deverá ser inserida na pauta dos eventos setoriais;  

ii. Publicação da resolução do MPOG e produção de materiais de 

apoio a implementação da resolução;  

iii. Realização da I Oficina da Estratégia Intersetorial de Prevenção e 

Controle da Obesidade;  

iv. Construção de uma proposta de um curso EAD para gestores e 

profissionais que atuam com a Estratégia (curso intersetorial);  

v. Aproximação com o Ministério da Justiça/SENACON 

• Elaboração de proposta de release de divulgação da Estratégia 

Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade; 

• Elaboração de uma minuta de Programação para a Oficina Nacional de 

divulgação da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade; 

• Compartilhamento, com os membros do Comitê Técnico, da matriz de 

trabalho da Força Tarefa (eixos/ações); 

• Construção coletiva de uma minuta de edital CNPq contemplando os 

temas Esporte, Segurança Alimentar e Nutricional e Obesidade, a partir do 

modelo que será encaminhado pelo MCTI; 

 

Cronograma 2015:  

Horário: 10h00 às 12h00 

- 09 de março  

- 07 de maio  

- 02 de junho  

- 02 de julho  

- 03 de agosto  

- 01 de outubro  

- 01 de dezembro  

 

 

 

 

 


