
Memória Síntese das atividades do GT-ANSC ABRASCO no triênio 2008/2010 

 

No primeiro triênio de existência (2008 a 2010), entre as diversas frentes do GT ANSC destacam-se as 

seguintes ações:  

 

1) Organização de um número especial da Revista Ciência e Saúde Coletiva voltado a refletir sobre o campo 

da Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva. 

2) Oficina de aproximação entre os Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição (CECAN, ligados ao 

Ministério da Saúde) e o GT- ANSC, realizada nos dias 3-4/6/2009, no Rio de Janeiro, com vistas à construção 

de agenda de trabalho conjunta. 

3) Elaboração, circulação e encaminhamento de duas moções: uma referente à regulamentação de 

propaganda de alimentos e outra referente ao status da Coordenação de Alimentação e Nutrição no contexto 

da reestruturação do Ministério da Saúde. Essas moções circularam via Internet. A primeira circulou também 

nos congressos de Epidemiologia e na II Mostra de Alimentação e Nutrição do SUS. A segunda circulou 

também nessa II Mostra. A primeira recebeu encaminhamento semelhante ao das outras moções apresentadas 

no Congresso de Epidemiologia. A segunda foi encaminhada para o Ministério da Saúde, CONSEA, CONASS, 

CONASEMS e CNS. 

4) Participação de fórum que apoiou o Ministério da Saúde em seu posicionamento junto à OMS no tocante à 

consulta pública sobre diretrizes para ações regulatórias dirigidas à publicidade de alimentos, realizado em 

16/06/2009. 

5) Participação em audiência pública da ANVISA na qual se discutiram as mudanças da proposta de 

regulamentação dirigida à publicidade de alimentos no Brasil, realizada em 20/8/2009. 

6) Posicionamento sobre o veto do governo do Estado de São Paulo ao Projeto de Lei da Assembleia 

Legislativa que trata da regulamentação da venda de alimentos em cantinas escolares. Apoio ao grupo de 

trabalho criado pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo para reformulação do projeto de lei (em 

andamento). 

7) Organização de quatro atividades no IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: duas oficinas (uma de 

acompanhamento da elaboração do número temático da Revista Ciência e Saúde Coletiva e outra, realizada 

em parceria com o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição da USP e a CGPAN-MS, voltada à criação 

da Rede de Nutrição em Saúde Pública Baseada em Evidências), uma plenária do GT ANSC e um painel 

intitulado “Ações regulatórias do Estado, direito individual e saúde coletiva no contexto da contemporaneidade”. 

 



Memória Síntese das atividades do GT-ANSC ABRASCO no biênio 2011/2012 

 

Elaboração e circulação via internet e/ou em eventos, de documentos e manifestações públicas de 

caráter crítico e reflexivo:  

1. Manifesto de apoio à Política Nacional de Alimentação e Nutrição, encaminhado ao Ministro 

Alexandre Padilha, propondo a inclusão de ações estratégicas para a Nutrição no SUS, na agenda do 

Ministério da Saúde para o período 2011-2014 (11/01/2011). 

2. Carta ao Ministro Alexandre Padilha manifestando preocupação face às notícias vinculando a imagem 

do Ministério da Saúde a uma cadeia de fast food, com circulação via internet (31/11/2011).  

3. Moção de Repúdio à parceria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde – 

ANVISA/MS com a campanha “Emagrece, Brasil!”, patrocinada pela Coca-Cola Brasil, coletando 

assinatura de 377 participantes do World Nutrition Rio 2012. 

4. Nota questionando o cancelamento da discussão sobre obesidade, pelos organizadores do 

Congresso Mundial de Ciência e Tecnologia de Alimentos 2012, em razão de interesses comerciais 

dos patrocinadores do evento (18/08/2012).  

 

Produção de Conhecimento, Organização e Participação em eventos e Congressos: 

 

1. Publicação de número temático sobre o campo da alimentação e nutrição em saúde coletiva no 

periódico Ciência e Saúde Coletiva (jan 2011). 

2. Participação no I Mini-Congresso de GT/Comissões/Fóruns da ABRASCO, quando se iniciou a revisão 

do estatuto e do nome da associação (16 e 17/04/2011). 

3. Participação no VIII Congresso Brasileiro de Epidemiologia (nov. 2011). 

4. Organização do Congresso Mundial de Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva, o World Nutrition 

Rio2012, com apoio da Secretaria Executiva da ABRASCO e em parceria com a World Public Health 

Nutrition Association (abril 2012).  

5. Publicação de artigos de apoio ao World Nutrition Rio2012 no periódico Revista de Nutrição (nov./dez 

2011; jan/fev.2012). 

6. Organização de evento na UNIFESP Baixada Santista: Painel de Debates: Desafios para a capacitação 

no campo da Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva, com posterior redação de Documento 

Síntese para subsidiar as ações de Formação do GT-ANSC (novembro 2011, abril 2012). 

7. Participação 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (ABRASCÃO 2012) com os seguintes temas: 

produção científica, formação e reflexões sobre o World Nutrition Rio2012 (nov 2012). 

 

Reuniões do GT-ANSC:  

1. Reunião durante o Congresso Ciências Sociais 2011 (São Paulo, 17/04/2011).Pauta: Pactuação da 

agenda de trabalho gestão 2011 – 2012. 

2. Reunião durante o Congresso de Epidemiologia 2011 (São Paulo, 13/11/2011).  

Pauta: Painel de Debates UNIFESP Santos: Desafios para a capacitação no campo da Alimentação e 

Nutrição em Saúde Coletiva; Atividades do GT no WNRio2012; Agenda de atividades do GT em 2012. 

3. Reunião durante o World Nutrition Rio2012 (Rio de Janeiro, 30/11/2012).  



Pauta: Articulação Rede Inter GTs ABRASCO, contribuição ao documento da ABRASCO para a 

Rio+20; Apoio do GT ANSC ao Dossiê Agrotóxicos; Programação do GT ANSC no 10
o
 Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva (ABRASCÃO 2012); Criação área Nutrição na CAPES. 

4. Reunião durante o ABRASCÃO 2012 (Porto Alegre, 30/11/2012).  

Pauta: Desdobramentos do World Nutrition Rio2012; Organização e planejamento do GT – proposta de 

realização de Oficina do GT ANSC em março de 2013, para avaliar o percurso e apontar perspectivas 

com vistas à elaboração de Plano Diretor. 

 

Articulação intra ABRASCO (agenda coordenação) 

1. Participação na Rede Inter GTs Diálogos e Convergências da ABRASCO. 

2. Elaboração da Agenda de Dossiês Contra o Uso de Agrotóxicos no Brasil da ABRASCO – 3 edições 

(2012). 

3. Participação em reuniões de diretoria da ABRASCO.  

4. Participação na Comissão Científica de organização do ABRASCÃO. 

5. Representação ABRASCO em eventos técnico–científicos e temático–políticos nacionais. 


