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Sllá. Daniela Guedes

Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável

À

AHs.: Resposta à carta aberta referente à parceria Ml} Dia Feliz encamiijbajla pela Aliança pela
Alimentação Adequada e Saudável no dia 24 dh agosto de 201 7.

Sra. Daniela Guedes,

O INCA em consonância com suas conjpetências desenvolve & supervisiona ações
integradas, em âmbito nacional, para prevenção e controle de neoplasias daljgnas.

Ao longo dos últimos anos, o Instituto 'kem trabalhando najàgbnda da alimentação
e nutrição, com vistas ao reconhecimento social da ej;treita relação entrei alimentação, nutrição,
atividade física e câncer; promoção da alimentação saudável e adeqqbdd; e participação na
formulação e integração de políticas que convergem para a prevenção de câncer, por meio da
alimentação e nutrição.

Considerando as atuais evidências cieÓtíülcas, que demor$trim clara associação
entre o sobrepeso e obesidade com o aumento do risca) de pelo menos l] +itbs de câncer, dentre
eles os mais incidentes na população brasileira, bejn como a epideúj4 de excesso de peso
corporal registrada hoje no país, o INCA coloca este tejnaa como prioritárjd e+ sua agenda.

Cabe destacar que, segundo dados da OMS, aproximadabe+te 13 em cada 100
casos de câncer no Brasil são atribuídos ao soba(peso e obesidadejj$tÉerindo uma carga
significativa de doença pelo excesso de gordura corpoljal.

O Instituto tem participado de difeibntes grupos de llhbãlho que discutem
estratégias de prevenção e controle do sobrepeso e obesidade, com visas ja subsidiar ações e
políticas sobre a matéria. Destaca-se aqui sua atua+ão no Comitê Tédni(lo da Estratégia da
Prevenção e Controle da Obesidade, da Câmara ldterministerial de ghg$rança Alimentar e
Nutricional, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Akrdrio, bem como no
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutriciohlal (CONSEA).

Ademais, vem desenvolvendo, em âmbito nacional, diversáH anões educativas e de
comunicação, visando sensibilizar tanto a população) geral quanto os Ürobssionais de saúde
acerca do tema. Dentre as ações realizadas recentemente e em andamentos dleitacamos:

- o site(inca.gov.br/alimentação);
a série de 5 vídeos "Alimentação e câdcer: dicas de prevedçãb";

- o vídeo de animação "Obesidade infantil: dicas de prevendãol.INCA";
- o evento: "A saúde está na mesa: obesidade, alimentação ejcâncer no contexto

atual". realizado no dia 3 1 de março de 2017;
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- o evento "Conferência: Experiênciasl Nacionais e Intemêjjli4nais de Prevenção de
Câncer por meio da Alimentação e Nutrição" que será realizado no Üiá, 30 de setembro no
Congresso INCA 80 anos;

- o "Encontro de multiplicadores para promoção da aliÚcjnt4ção saudável, prática
(l atividade física e prevenção de câncer: situação atual, desafios e p(Irspectivas" que será
realizado entre os dias 28 e 29 de setembro no Congresso INCA 80 anosl ' l ' '
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80 anos);

o "Sumário Executivo: Evidõnciíjs e Recomendaçdés sobre Alimentação,
Nutrição e Atividade Física para Prevenção de Câncel." (em fase de Hlnal14a&ão); '-'
J . - o aplicativo para amar/p/zonas e /ab/e/s da atividade dduLativa "Armazém da
Saúde" (em andamento);

- os cursos à distância para capacitar l)roflssionais da área. dà saúde, educação ou
meio ambiente sobre prevenção de câncer por meios da alimentação, nütridão e atividade física
(em andamento);

- o Posicionamento acerca do Sobrepe4o e Obesidade.

No Posicionamento acerca do Sobrepebo e Obesidade, o iHstltuto manifesta apoio
a intervenções recomendadas pela OMS e OPAS/<)MS que favorecem bscothas alimentrares
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não saudáveis dirigidas ao público infantil;' restllição da oferta ddT;jiimentos e bebidas
ultraprocessados nas escolas e aprimoramento das noljmas de rotulagemld& :;jrnentos

AtenciosamenLe,

Anal?í:istina Pinho Mejdes Pereira
Diretora-Geral

Instituto NacigMal de Câncer José Alentar Gomes da Salva l. INCA
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