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RELATO DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DA ESTRATÉGIA 

DA PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE DA CAISAN 

 

DATA: 09 de março 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 Luisete Bandeira, Nayara Côrtes Rocha 

CONAB Arthur Henrique P. Vasconcelos 

FNDE Solange Castro, Juarez Calil 

MCTI Osório Coelho Guimarães Neto 

MPOG Lorena Gonçalves Chaves Medeiros 

MS Ana Luisa Souza de Paiva 

OPAS/OMS Ana Carolina Silva Feldenheimer 

CONSEA Elisabetta Recine 

 

RELATO 

 

1) O Ministério da Saúde apresentou proposta de Guia para a elaboração de refeições saudáveis 

em eventos e o grupo a discutiu apontando sugestões. Houve consenso sobre a necessidade de 

haver, nesse material, parte dedicada à orientação prática para elaboração de instrumentos de 

contratação de serviços que envolvam alimentos, inclusive contendo um modelo de pedido que 

contemple detalhamentos sobre a forma como devem ser feitos os pedidos, composição e 

formas de preparação mais saudáveis, regionalismos relacionados aos nomes das preparações 

dentre outros aspectos de ordem prática. Foi sugerida, também, a elaboração de uma “coleção” 

de documentos orientadores, voltados para diferentes fins, como para órgãos públicos, escolas, 

secretarias. O Ministério da Saúde ficou responsável por circular a proposta e todos os 

membros por fazerem suas contribuições por email. 
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2) O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação informou que estão 

elaborando descrições sobre os temas possíveis de serem contemplados em Edital do CNPq 

programado para ser lançado em junho com o objetivo de aproveitar as Olimpíadas de 2016 

para dar visibilidade a temas relacionados à saúde, promoção da alimentação saudável e 

adequada e esportes, e desta forma colaborar para o controle e a prevenção da obesidade. 

Esclareceu que a ideia não é apresentar resultados de pesquisas durante as Olimpíadas, mas 

talvez realizar evento de acompanhamento dos projetos na ocasião.  Ele disse ainda que o CT 

tem liberdade de sugerir temas e ementas. Foi sugerido que o edital contemplasse pesquisas 

com desenhos diversos tais como intervenções, revisões sistemáticas, análise e avaliação de 

políticas e ações. Também sugeriu-se faixas de financiamentos para que o edital contemple 

pesquisas e pesquisadores de perfis diversidicados. A representante do Consea sugeriu que as 

contribuições do CT sejam pautadas pelas necessidades do Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. O representante do MCTI deve encaminhar as ementas e os membros 

do GT farão suas contribuições por email, o tema deve ser discutido em reunião do CT, 

posteriormente junto ao MCTI. 

3) A representante do Ministério da Saúde expõe preocupação deste ministério acerca da 

alimentação disponível e promovida durante as Olimpíadas de 2016 e sugere que o CT escreva 

carta de manifestação destinado ao Comitê Olímpico Internacional , assim como feito pelo 

poder legislativo de Londres, na edição anterior do evento. Seriam abordadas: a oferta de 

alimentação disponível aos trabalhadores das Olimpíadas e o direito de escolha destes sujeitos, 

visto que apenas poucas empresas que oferecem fast food poderão se instalar nos espaços dos 

jogos olímpicos e a publicidade ostensiva destas empresas durante um evento de esporte, 

relacionado à promoção da saúde.  Os membros concordaram sobre a importância de 

manifestação, mas avaliaram que esta ação pode ser feita em outros espaços, como via Frente 

Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional e seus parceiros. Ficou acordado que deve ser feita uma sugestão de 

Carta de Recomendação na Comissão Permanente 7 (Consumo, Nutrição e Educação) a ser 

aprovada em plenária e difundida pelas organizações parceiras. Também que este seja um dos 

pontos abordados na exposição de motivos da próxima Plenária.  
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4) A representante do MPOG informou que a Portaria Normativa que dispõe sobre diretrizes de 

promoção da alimentação adequada e saudável nos ambientes de trabalho ainda estava 

tramitação interna neste órgão.  

5) A próxima reunião do CT será remarcada pois parte da Comissão estará em evento da Força 

tarefa pela regulação da publicidade infantil. Além disso, o grupo aguarda resposta da 

Comissão que trabalho na convenção quadro para controle do tabagismo referente a data 

possível para apresentação de sua experiência. 

6) Ao final da reunião foi aprovada a ATA da 7ª reunião do CT, realizada no dia 02 de 

fevereiro de 2015. 

 

Encaminhamentos: 

• O Ministério da Saúde circulará a proposta de Guia para Elaboração de refeições saudáveis 

em eventos e os membros do CT farão suas contribuições até o dia 13 de março de 2015. 

• O MS fará proposta de cronograma para finalização deste documento e encaminhará ao 

grupo. 

• O MCTI enviará uma proposta de ementa à Chamada do CNPq para apoiar pesquisas e 

intervenções com temas relacionados à prevenção e controle da obesidade.  

• O grupo fará uma reunião com o MCTI após cada setor analisar a ementa para alinhar e 

fechar a proposta o mais rápido possível 

• A representante da OPAS encaminhará Carta de Recomendações circulada na última 

reunião da CP7 do Consea para servir de modelo para a elaboração da Carta sobre a 

alimentação ofertada nos espaços da Olimpíadas, endereçada ao Comitê Olímpico 

internacional. O CT fará esboço de Carta para circular na próxima reunião da CP7 e plenária do 

Consea. 


