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Caros colegas,

 Estamos preparando com grande carinho
as comemorações para o Dia do Nutricionista 
deste ano, fechando com chave de ouro a nossa 
gestão à frente do CRN-1. Convidamos profissio-
nais de renome para proferir palestras e cursos 
no III Simpósio de Nutrição do Distrito Federal e 
programamos três dias de atividades, incluindo a 
Feira de Nutrição, com estandes de empresas par-
ceiras.

 Este é um presente que queremos deixar 
para os nutricionistas, contribuindo para um exer-
cício profissional ético, consciente e de qualidade. 
A definição dos nomes dos palestrantes está pau-
tada pelo critério de conhecimento, experiência e 
atualidade. Esse ano, entre os convidados, temos 
nomes de profissionais do Distrito Federal, mas 
também buscamos em outros estados e até mes-
mo no exterior.

 Na abertura do Simpósio queremos en-
fatizar a importância da nova lei aprovada pelo 
Congresso Nacional, que insere no texto da Cons-
tituição Federal, entre os direitos fundamentais, 
o direito humano à alimentação. Como artigo 
constitucional, as políticas públicas voltadas para 
garantir a segurança alimentar e nutricional dos 
brasileiros e os programas federais voltados para 
a população em situação de risco não dependerão 
da boa-vontade de governos, mas será uma políti-
ca de Estado.

 O nutricionista, como profissional da 
saúde, atua diretamente na promoção da ali-

mentação adequada e segura. Com seu engaja-
mento, é importante ator na luta pela garantia da 
segurança alimentar e nutricional.

 Além do Simpósio de Nutrição, em agos-
to, levamos o Projeto Sexta Básica para Goiânia, 
em maio deste ano. Este evento, iniciado em março 
do ano passado em Brasília, traz uma vez por mês 
palestras gratuitas com temas atuais da Nutrição. 
O retorno dos participantes tem sido bem positivo, 
com boas avaliações dos temas e dos palestrantes.

 Para a próxima edição desta revista esta-
mos preparando um balanço dos três anos dessa 
gestão à frente do CRN-1, mostrando os avanços 
de 2007 a 2010, mas sempre conscientes das con-
tribuições das demais gestões, que foram o alicerce 
para chegarmos ao patamar atual. A prestação de 
contas é o princípio máximo da transparência de 
qualquer administração, permitindo aos inscritos 
do Conselho acompanharem a aplicação dos recur-
sos arrecadados e o que os conselheiros têm feito 
em prol da Nutrição e do profissional.

 Para finalizar, gostaria de parabenizar a 
todos os técnicos em nutrição e dietética pelo seu 
dia – 27 de junho. Temos muito orgulho de ter esse 
profissional no Sistema CFN/CRN e estamos tra-
balhando para adaptar a atual legislação para ga-
rantir sua efetiva inserção.

 Abraços,

Simone Rocha
Presidente CRN-1

Os artigos publicados nesta publicação são 

de responsabilidade dos autores, não repre-

sentando necessariamente a opinião do Con-

selho Regional de Nutricionistas da 1ª Região.

E D I T O R I A L
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 No dia 10 de setembro, o CRN-1 realizará 
novo processo eleitoral, no qual os nutricionistas 
escolherão o colegiado para a gestão 2010-2013. 
As inscrições das chapas foram realizadas de 12 de 
maio a 13 de junho, sendo compostas por 18 mem-
bros (9 titulares e 9 suplentes), com pelo menos um 
representante de cada Unidade da Federação que 
compõe a 1ª Região (Distrito Federal, Goiás, Mato 
Grosso e Tocantins).

 Para participar dessa disputa, o nutricionis-
ta tem de cumprir os seguintes requisitos previstos 
no regimento eleitoral:
- ser brasileiro(a);
- encontrar-se em pleno gozo de seus direitos 
profissionais, civis e políticos;
- possuir inscrição definitiva em CRN e cumulati-
vamente exercício efetivo da profissão, há mais de 
dois anos;
- estar em dia com suas obrigações perante o CRN.

 A divulgação das chapas e seus integrantes 
será realizada pelo CRN-1 até o mês de agosto.

 A votação deste ano será por meio eletrôni-
co (via internet). Na sede e nas delegacias regionais 
do CRN-1 estarão disponíveis terminais para vota-
ção, caso o profissional não tenha acesso à internet 
ou opte por comparecer ao Conselho.

 O voto é pessoal, secreto e obrigatório. Só 
pode votar o nutricionista com inscrição definitiva 

ou provisória, que estiver em situação regular com o 
Conselho e de posse do documento de identificação 
profissional ou outro documento idôneo de identifi-
cação, como RG e carteira de trabalho.

 A justificativa de ausência à eleição, funda-
mentada e acompanhada de elementos compro-
batórios, deverá ser apresentada até 60 (sessenta) 
dias após a realização da eleição, sob pena de in-
cidência de multa. Os profissionais inadimplentes 
com suas obrigações pecuniárias perante o CRN-1 
não poderão votar, e estarão sujeitos à multa, bem 
como aqueles que deixarem de votar e não justifica-
rem no prazo legal.

 A divulgação desse processo eleitoral tem 
sido bastante ampla: no site do CRN-1, em jornais de 
grande circulação, por correspondência e na revista 
CRN-1. Por isso, não poderá ser alegado desconhe-
cimento para justificar a ausência à eleição. A atu-
alização dos dados é uma obrigação prevista no có-
digo de ética, sendo fundamental para recebimento 
das correspondências do Conselho, como a convo-
cação eleitoral, boletos de pagamento da anuidade, 
Revista CRN-1.

Votação elegerá conselheiros para a gestão 2010-2013

Regularize sua
situação junto ao CRN-1

Solicitamos a todos os nutricionistas que regularizem sua 
situação junto ao CRN-1 a fim de evitar problemas na eleição 

de setembro. Verifique no site www.crn1.org.br, em “Atendimento 
on-line”, se seus dados estão atualizados, especialmente endereço 
e e-mail, e se existe algum débito. Caso exista alguma pendência, 
procure regularizar o mais rápido possível para que possa receber as 
informações do CRN-1 e votar na eleição.

CRN-1 DÁ INÍCIO AO
PROCESSO ELEITORAL DE 2010

E L E I Ç Õ E S
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Conheça o que é ser conselheiro

 Com a proximidade da eleição para ocupar os cargos diretivos do CRN-1, muitos profissionais ques-
tionam por que votar em representantes para essa entidade. Afinal, qual o verdadeiro papel do conselheiro?

 Para falar do conselheiro, primeiro temos-se de explicitar que o Conselho foi criado com o objetivo de 
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista e técnico em nutrição e dietética; as-
segurar que o exercício profissional seja exercido por profissionais habilitados; e que esse exercício seja feito  
de forma ética. Não tem a ver com questões trabalhistas, como pisos salariais e acordos coletivos – essas são 
funções precípuas dos sindicatos.

 O CRN tem como órgão deliberativo o Plenário, constituído por 18 membros efetivos (9 titulares e 9 
suplentes), renovado a cada 3 anos, e como órgão administrativo a diretoria, escolhida entre os conselheiros 
titulares. Essa diretoria é composta por Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro.

 O Conselheiro trabalha voluntariamente, de forma não remunerada, o que o obriga a conciliar suas 
atividades profissionais com as do CRN. Participa ativamente das reuniões plenárias, comissões, grupos de 
trabalho e câmaras técnicas do Sistema CFN/CRN, debatendo e decidindo sobre temas relacionados ao exer-
cício profissional e buscando aperfeiçoar o funcionamento dos serviços prestados.

E L E I Ç Õ E S

Engajamento

 No decorrer do processo eleitoral, al-
guns nutricionistas perguntam por que votar 
quando existe apenas uma chapa concorrendo 
e/ou não conhecem nenhum dos candidatos. 
Bem, se existe apenas uma chapa é porque não 
houve mobilização suficiente para formar no-
vas chapas.

 Esse é o momento de conhecer o seu 
conselho de classe e se engajar a frente dessas 
discussões que afetarão diretamente o exer-
cício profissional. Por isso, sua participação e 
experiência são fundamentais para tornar o 
Conselho um órgão mais e mais representativo 
dos profissionais.

 Outra função do conselheiro é par-
ticipar dos fóruns externos, no qual debate 
com instituições públicas e privadas estraté-
gias de promoção da alimentação saudável e 
da segurança alimentar, e mesmo as políticas 
públicas de segurança alimentar e nutricional. 
Atualmente o CRN-1 tem representação nos 
Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) e de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), 
do Distrito Federal e Mato Grosso.
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 O Conselho de Nutricionistas prepara uma grande comemoração para os nutricionis-
tas: de 26 a 28 de agosto de 2010 será realizado o III Simpósio de Nutrição do Distrito Federal, 
com palestras e cursos de especialistas de renome na profissão. Além de celebrar o Dia do 
Nutricionista, o evento quer trazer ao profissional novos conhecimentos e tecnologias e con-
tribuir para um exercício profissional ético e de qualidade.

 A programação contém temas bastante diversificados, para agradar a todos os públi-
cos. No dia 26 está prevista a abertura, seguida de um coquetel. No dia 28, de 8h às 18h, ha-
verá palestras divididas em quatro fóruns: Nutrição Clínica, Nutrição Esportiva, Saúde Públi-
ca/UAN e Alimentação Escolar. No último dia o CRN-1 trará uma especialista em doença re-
nal crônica, professora da Universidade do Porto, em Portugal. As vagas para os fóruns são 
limitadas e os participantes terão de optar por uma das áreas. 

 Paralelamente será realizada a III Feira de Nutrição, com estandes de produtos di-
versificados, de empresas que atuam na área da Nutrição. O CRN-1 está buscando contatar 
parceiros que possam agregar valor ao evento.

 As inscrições para o III Simpósio serão gratuitas e poderão ser feitas a partir de julho 
pelo sítio de CRN-1: www.crn1.org.br . No dia do evento, os inscritos deverão levar doação de 
alimentos não perecível a serem entregues a instituições filantrópicas.

Serviço

III Simpósio de Nutrição do Distrito Federal
Data: 26 a 28 de agosto de 2010

Local: Associação Médica de Brasília (AMBr) 
Endereço: Setor de Clubes Sul – Trecho 3 – Conjunto 6 (próximo à 3ª Ponte) 

Informações: www.crn1.org.br

BRASÍLIA SEDIARÁ EVENTO
REFERÊNCIA PARA O CENTRO-OESTE

I I I    S I M P Ó S I O    D E    N U T R I Ç Ã O
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PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR*

Dia 26
19h – Credenciamento / Abertura dos estandes
19h30 – Palestra magna
20h30 – Coquetel

Dia 27
I - FÓRUM DE NUTRIÇÃO CLÍNICA
Manhã
• Alimentação infantil – palestrante a definir
• Atendimento a Pacientes com Diabetes Tipo I –
Associação Brasileira de Diabetes (Anad)
Tarde 
• Resistência Periférica à Insulina e Inflamação
Nutricional na Obesidade/ Mapa Metabólico Nutricional 
na Obesidade
Prof. Dr. Antônio Cláudio Goulart Duarte

II – FÓRUM DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA
Manhã
• Aspectos Atuais da Nutrição Esportiva –
Dr. Renato Santos Marques 
• Síndrome metabólica em atletas– Dr. Henrique Freire 
Tarde
• Suplementos para o atleta: quando e como usar –
Dr. Henry Okigami

III - FÓRUM DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS –
ESPAÇO GOURMET
Manhã
• Gastronomia hospitalar – Dra. Andréa Jorge (SP)
• Sabores e saberes: a união da gastronomia com a
nutrição – Dra. Camila Freire (RN) 
Tarde
• Mesa redonda sobre Técnica e Dietética
Nutrição e Gastronomia Funcional 
Debatedoras:
Drª. Ana Vládia Bandeira Moreira – 
Universidade Federal de Viçosa (MG)
Drª. Raquel Botelho – Alimentos Regionais  (UnB)
Drª. Renata Zandonaide – Pacientes Celíacos (UnB)

IV - FÓRUM DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Palestrantes do Cecane – Universidade de Brasília

Dia 28
• Minicurso: Nutrição e doença renal crônica
Drª. Maria Flora Carvalho Correia (Portugal)

(*) A programação oficial será publicada na edição de julho 
da Revista CRN-1, podendo sofrer algumas alterações.
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 “Sem um quadro de nutricionistas adequa-
do não há rotina de visita às escolas, torna-se im-
possível desenvolver cardápios diferenciados para 
portadores de necessidades especiais e fazer o cál-
culo dos macro e micro nutrientes dos alimentos de 
acordo com as necessidades de cada faixa etária. 
Além disso, o controle das refeições passa a ser 
de responsabilidade dos merendeiros, que muitas 
vezes não têm preparo adequado”, aponta a vice-
presidente do CRN-1, Iara Ramires.

 Ao ver-se na iminência de denúncia ao 
Ministério Público, o Secretário Adjunto de Edu-
cação Erichson Dias Noronha solicitou ao CRN-1 
uma prorrogação do prazo previsto no auto de in-
fração para que pudesse encontrar solução para o 
problema em questão. A fim de buscar uma saída 
amigável para a questão, o Conselho concedeu mais 
90 dias para que a Secretaria possa fazer a contrata-
ção de nutricionistas. Segundo a coordenadora de 
fiscalização do CRN-1 Janaína Baiocchi, se a Secre-
taria não contratar nutricionistas até julho, quando 
expira o prazo concedido à SEE, o Conselho tomará 
as providências legais cabíveis contra o GDF.

Fiscalização do Pnae

 O CRN-1 tem nos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) importantes parceiros na fiscalização do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) em Goiás, Tocantins, Mato e Distrito Federal. Em Mato 
Grosso e no Distrito Federal o CRN-1 tem representação no CAE, sendo que neste último exerce a vice-
presidência.

 Uma das principais funções dos conselheiros do CAE é verificar se os cardápios estão sendo cumpri-
dos e orientar os gestores das escolas. Durante as visitas às escolas ocorre orientação aos merendeiros em 
relação ao processo de preparo dos alimentos e sobre as condições da cozinha e dos utensílios. Com os estu-
dantes, os conselheiros conversam sobre a qualidade do lanche oferecido, as deficiências que eles vêem na 
preparação da merenda e as refeições preferidas.

 No Distrito Federal, em suas visitas às escolas os conselheiros também se fazem acompanhar sistema-
ticamente de técnicos da Vigilância Sanitária, que os apóiam nas atividades de verificação das condições de 
armazenagem e manuseio dos gêneros alimentícios nas escolas. Após as visitas, o CAE/DF aponta, oficial-
mente, ao órgão gestor do programa no DF os problemas encontrados e, posteriormente, cobra soluções.

 O Conselho Regional de Nutricionistas da 
1ª Região (CRN-1) encaminhou à Promotoria de 
Justiça de Defesa da Educação (MPDFT) ofício so-
licitando investigação das denúncias de irregulari-
dades no Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (Pnae) do Distrito Federal. Junto ao ofício, foi 
anexado um dossiê com todos os documentos das 
visitas fiscais realizadas desde 2008 e que geraram 
a autuação da Secretaria de Educação pelo CRN-1, 
inclusive os ofícios de orientação enviados à Gerên-
cia de Nutrição e ao próprio secretário.

 O principal problema detectado pelo Con-
selho é a falta de nutricionistas no quadro técnico 
da Secretaria de Educação: duas profissionais para 
atender aos 395.456 estudantes, das mais de 600 
escolas públicas do Distrito Federal. Desde 2008, 
quando foi detectado esse problema, o CRN-1 tem 
orientado a Secretaria de Educação para regu-
larizar esta situação, conforme prevê a legislação 
não ape-nas do CFN (Resolução CFN nº 358/2005), 
mas também do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE), do Ministério da Edu-
cação.

CRN-1 DENUNCIA IRREGULARIDADES
NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DO DISTRITO FEDERAL

F I S C A L I Z A Ç Ã O



Problemas

 A sistemática de visitas às escolas permitiu ao Conselho constatar que a alimentação escolar é ofe-
recida com regularidade na rede pública de ensino do DF. Entretanto, foram detectados problemas em algu-
mas escolas, entre os quais listamos:

a) problemas de infraestrutura das cozinhas e dos depósitos de alimentos como: pisos inadequados; armá-
rios, fogões, geladeiras, freezers, fornos e outros equipamentos em mau estado de conservação; e falta de 
telas de proteção nas janelas;

b) falta de equipamentos adequados de trabalho para as merendeiras, como sapatos, luvas, jalecos;

c) falta momentânea de gêneros alimentícios necessários à preparação dos cardápios, ocasionando a substi-
tuição do cardápio do dia por outro, em geral de preparação mais simples;

d) depósito central com problemas estruturais e necessitando de reforma e ampliação;

e) carência de pessoal nas cozinhas escolares, ocasionando dificuldades na preparação dos cardápios ou so-
brecarga de trabalho para os servidores existentes.

Pnae DF

 A forma de gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) adotada no Distrito Federal 
é centralizada, ou seja, a Secretaria de Educação compra os alimentos e os distribui às escolas. Tanto o CRN-1 
quanto o CAE defendem uma gestão mista do Pnae, de modo que os gêneros alimentícios não perecíveis fos-
sem adquiridos de forma centralizada e os perecíveis, de forma descentralizada. 

 Por meio da gestão mista do Programa, os alimentos perecíveis, como frutas e legumes, poderiam 
ser comprados em locais próximos às escolas, o que ainda facilitaria a aquisição de produtos na agricultura 
familiar. Essa nova forma de gestão tornaria ainda mais urgente a contratação de recursos humanos para o 
Programa no DF, especialmente nutricionistas.

 Tanto o CAE/DF quanto o CRN-1 consideram que as dificuldades relatadas têm origem, principal-
mente, na carência de profissionais qualificados para o exercício das atividades relacionadas com o planeja-
mento, monitoramento e avaliação processual da operacionalização do programa.

F I S C A L I Z A Ç Ã O
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A CONTRIBUIÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA
NA DIMINUIÇÃO DA DISCREPÂNCIA ENTRE

OS SELVES REAL E IDEAL DE MULHERES

 Este trabalho descreve 
as etapas de elaboração de uma 
escala psicométrica para avalia-
ção da Aparência Física em mu-
lheres, considerando esta como 
um construto multidimensional, 
subjetivo e dinâmico, onde as 
atitudes dos indivíduos expres-
sam suas autopercepções em 
relação às diferentes partes e 
funções corporais. E avalia a dis-
crepância da aparência física real 
e ideal de mulheres praticantes 
de atividade física.

 A construção da Escala 
Feminina de Aparência Física 
(EFAF) foi embasada a partir da 
estrutura fatorial, obtida para as 
mulheres, da Escala de Satisfa-
ção Corporal delineada por Fran-
zoi & Sheilds (1984), juntamente 
com a revisão bibliográfica. Este 
modelo representa a aparência 
física como sendo composta pe-
las categorias denominadas de: 
a) atratividade sexual; b) preocu-
pação com o peso; e c) condicio-
namento físico.

 A partir da metodologia 
utilizada para o desenvolvimento 
da Escala Feminina de Aparência 
Física (EFAF) e da cuidadosa aná-
lise estatística, compatível com 
as recomendações atuais para o 
processo de construção de um 

instrumento psicométrico, pode-
se afirmar que a EFAF encontra-
se devidamente validada para a 
cultura brasileira.

 Na área da prática de 
atividade física regular, conhecer 
o indivíduo e suas características 
torna-se uma das grandes ne-
cessidades da evolução cientifica, 
facilitando, sobremaneira, a rela-
ção entre profissionais de edu-
cação física e o indivíduo, bem 
como possibilitando um melhor 
controle e intervenção nas ativi-
dades físicas para otimização de 
resultados.

 Nesse sentido, o objetivo 
deste estudo foi avaliar a con-
tribuição da atividade física na 
diminuição da discrepância entre 
o self real e o self ideal de mu-
lheres. Após avaliar a percepção 
da aparência física real e ideal, e 
o nível de depressão de mulheres 
classificadas como eutróficas e 
sobrepesas–obesas, verificou-se 
que em relação aos fatores da 
EFAFr foram encontradas dife-
renças significativas em relação 
ao tempo nos fatores Proporção 
Corporal e Aptidão Física; no en-
tanto, em relação aos grupos, 
somente no fator Proporção Cor-
poral apresentaram diferenças 
significativas entre si.

 Esses resultados de-
monstram que tanto os indivídu-
os classificados como eutróficos 
quanto os sobrepesos–obesos 
percebem, com o passar do tem-
po, a diminuição nas medidas 
antropométricas, mas o grupo 
2  ainda demonstrou  que suas 
proporções corporais são maiores 
que as do grupo 1.

 Além disso, o fator Ap-
tidão Física apresentou dife-
rença significativa em relação 
ao tempo; no entanto, entre os 
grupos não houve diferença. 
Este dado permite afirmar que, 
independente da classificação do 
indivíduo, a atividade física me-
lhora a aptidão física em todas as 
variáveis.

 Com a finalidade de 
preencher lacunas do conheci-
mento, sugere-se que, em estu-
dos futuros, outras investigações 
venham relacionar a percepção 
da aparência física com variáveis 
consumo alimentar, redução da 
gordura corporal, somado à pres-
crição de exercícios. 

• Kamila Queiroz é nutricionista com espe-

cialização e mestrado em Educação Física 

e atualmente é nutricionista na Academia 

Curves, em Brasília.

POR KAMILA QUEIROZ*

A R T I G O
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 O conceito de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (SAN) é um conceito em construção que vem 
sendo debatido há pelo menos 20 anos. 

 Segundo o art. 3 da Lei Orgânica de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional: “a Segurança Alimentar e 
Nutricional consiste na realização do direito de todos ao 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 
em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais, tendo como base práti-
cas alimentares promotoras de saúde que respeitem 
a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentável”.

 O conceito acima, apresentado e adotado 
pela II Conferência Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional, em 2004, é resultado de uma longa tra-
jetória da sociedade civil organizada e poder público 
em torno da construção de uma política pública de Se-
gurança Alimentar e Nutricional que garanta o direito 
humano à alimentação adequada (DHAA).

 Equivocadamente, a SAN em algumas situa-
ções é associada apenas ao controle da fome entre a 
população mais vulnerável ou ainda apenas ao con-
trole sanitário dos alimentos. No entanto, como se 
observa pelo próprio conceito de SAN, ela implica em 
ações integradas e articuladas de diversas áreas de 
atuação da sociedade e das políticas públicas.

 É importante lembrar que a SAN integra duas 
dimensões distintas e complementares entre si: a di-
mensão alimentar e a dimensão nutricional.
 A dimensão alimentar implica a produção e 

da disponibilidade de alimentos, que seja:
• Suficiente para atender a demanda.
• Estável para garantir a oferta permanente de 
alimentos, neutralizando flutuações
cíclicas.
• Autônoma, visando ao alcance da autossufi-
ciente nacional nos alimentos básicos.
• Equitativa, garantindo o acesso universal às ne-
cessidades nutricionais de acordo
com características fisiológicas, ocupacionais, 
sociais e culturais.
• Sustentável do ponto de vista agroecológico, 
social, econômico e cultural.

 A dimensão nutricional incorpora a rela-
ção entre o homem e os alimentos, determinan-
do, de forma mais direta, o seu estado nutricio-
nal. Essa dimensão inclui, portanto, as relações 
que envolvem:
• A escolha dos alimentos.
• O preparo dos alimentos.
• O consumo alimentar.
• As condições de higiene e de vida.
• O estado de saúde e o estado fisiológico das 
pessoas.
• Os cuidados com a saúde.
• O acesso aos serviços de saúde.

 A promoção da alimentação saudável é 
uma das formas de garantir a SAN. Diferentes 
estudos têm apontado o histórico vínculo da 
educação alimentar e nutricional com o contex-
to político e social, particularmente com o das 
políticas de alimentação e nutrição.

SEGURANÇA E EDUCAÇÃO
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

A R T I G O

POR GINA MARINA FERREIRA*

Gina Marini atua no PAT, no PAS e na Cian



Programa Sesi Cozinha Brasil

 Criado em 2004, o Programa Sesi Cozinha 
Brasil desenvolve atividades que visam a promover 
uma alimentação saudável por meio da educação 
alimentar e nutricional. Seu objetivo é estabelecer 
um processo educativo permanente, voltado a co-
laborar na mudança de comportamento em relação 
à produção, preparação e consumo dos alimentos, 
promovendo uma cultura de saúde, bem-estar, 
geração de renda e desenvolvimento com susten-
tabilidade.

 Um dos princípios básicos do programa é 
o aproveitamento integral dos alimentos, ou seja, 
ensinar a população a utilizar em sua alimentação 
aquilo que normalmente é descartado, como talos, 
cascas, folhas e sementes, enfatizando a importân-
cia de uma alimentação rica nutricionalmente.

 Os cursos do programa, de média (10 ho-
ras) e longa duração (24 horas), são oferecidos nas 
unidades móveis do Cozinha Brasil, caminhões es-
truturados com cozinhas experimentais pedagógi-
cas nos quais os alunos aprendem sobre nutrição, 
higiene, manipulação dos alimentos, técnicas cu-
linárias e dietéticas, além de receberem materiais 
instrucionais como livro, folders, touca e avental 
para o perfeito manuseio dos alimentos. 

 Em dezembro de 2007, com o intuito de 
ampliar as ações do programa, fechou-se um con-
vênio com o Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome para ministrar cursos nos Cras 
(Centros de Assistência Social) dos estados brasi-
leiros.

 O Programa atualmente, além de estar pre-
sente em todos os estados brasileiros e no Distrito 
Federal, tem sua metodologia replicada no Uruguai 
e em Moçambique.
 
 “Como profissional de nutrição é uma honra 
e um desafio coordenar um programa de educação 
alimentar com essa amplitude, tendo aproximada-
mente 100 profissionais de nutrição envolvidos em 
todo Brasil. Em cinco anos de programa já foram 
capacitados mais de 625.000 alunos, sendo mais de 
1.400 municípios atendidos. Acredito ser de suma 
importância uma reflexão sobre a educação ali-
mentar e nutricional, no contexto da promoção das 
práticas alimentares saudáveis, apontada como 
importante estratégia para enfrentar os novos de-
safios nas políticas de alimentação e nutrição.”

*Gina Marini V. Ferreira é coordenadora Nacional do Programa 
Sesi Cozinha Brasil; representante da CNI na Comissão Tripartite 
do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT); represen-
tante do Consesi na Comissão Intersetorial de Alimentação e Nu-
trição (Cian); e representante do Sesi no Comitê Gestor Nacional 
do Programa de Alimento Seguro (PAS).

REFERÊNCIAS 
• ABRANDH. Curso Formação em Direito Humano à Alimentação Adequada -
No contexto da Segurança Alimentar e Nutricional.
• BRASIL. Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional -
Lei 11.346 de 15 de setembro de 2006. 
• SANTOS, Lígia Amparo. Educação alimentar e nutricional no contexto da promoção
de práticas alimentares saudáveis. Ver. Nutr. v. 18, n. 5 Set/Out, 2005. 

A R T I G O
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 A preocupação com a qualidade de vida, a 
qual envolve a alimentação saudável, tem contribuí-
do para dar visibilidade à profissão de nutricionista. 
Novas áreas de atuação têm sido abertas em conse-
quência do aumento da demanda advinda principal-
mente da mudança no padrão alimentar da popu-
lação brasileira. Para que essa mudança ocorra de 
forma saudável, o acompanhamento do nutricionis-
ta é fundamental. 

 Em alguns casos, o atendimento em con-
sultório pode não ser suficiente para garantir a mu-
dança dos hábitos alimentares pela dificuldade na 
adesão à dieta. Nesses casos, torna-se necessária 
a conscientização de toda a família para conseguir 
resultados em longo prazo e o personal dieter é o 
profissional indicado para atendê-la. Esse nutricio-
nista trabalha diretamente com a família: faz visitas 
domiciliares e através do inquérito familiar, detecta 
os erros alimentares, faz o planejamento envolven-
do todas as etapas de preparo do alimento, desde a 
aquisição até o consumo, baseado na rotina familiar 
ou individual com o objetivo de garantir o equilíbrio 
nutricional. 

 Segundo a nutricionista Patrícia Bitten-
court, que atua como personal dieter em Goiânia, 
nem sempre é tarefa fácil conquistar uma família 
inteira e sugerir mudanças nos hábitos que foram 
praticados durante anos. Por isso, as mudanças 
devem ser gradativas e com metas de curto e lon-
go prazos.

 Na maioria das vezes, o principal obje-
tivo das pessoas ao contratar um personal dieter 
é o mesmo daqueles que buscam a orientação de 
qualquer outro nutricionista: emagrecer. No en-
tanto, depois de uma série de análises e uma boa 
conversa, esse objetivo deixa de ser de origem 
puramente estética. Qualidade de vida e saúde 
passam a ser a meta principal a ser alcançada. “É 
interessante notar que, na primeira vez que per-
guntamos ao cliente qual é o objetivo inicial, a res-
posta é quase sempre emagrecimento. Depois 
fazemos uma análise meticulosa do organismo e 
explicamos os possíveis desequilíbrios metabóli-
cos presentes; normalmente o foco do cliente 
muda completamente”, conta Patrícia. Essa aná-
lise, por sua vez, é realizada através da nutrição 

PERSONAL DIETER
MUDA HÁBITOS ALIMENTARES

DE TODA A FAMÍLIA

P A U T A    D O    L E I T O R

Patrícia Bittencourt, personal dieter
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clínica funcional. Através de uma investigação detalhada, constata-se quais as deficiências e os excessos 
nutricionais que cada organismo apresenta.

 O tempo de acompanhamento para que a família realmente incorpore novos hábitos e se habitue 
à nova rotina alimentar é de no mínimo três meses. É importante ressaltar que, para me-lhores resultados 
do trabalho do personal dieter, é necessário que os membros da família se envolvam no processo e estejam 
dispostos a mudar a rotina da casa. “Orientamos sobre a importância das refeições balanceadas e o valor 
de reunir a família para saborear uma boa refeição. Depois que a família incorpora esses novos hábitos, ela 
atinge o objetivo principal, que neste caso seria o emagrecimento”, destaca Patrícia.
 Antes de tudo, o  profissional que deseja se tornar um personal dieter precisa ter uma característica 
de empreendedor. Querer e criar um negócio próprio. E como em todo negócio, o marketing é de extrema 
importância. “O maior cuidado que devemos ter é com o nosso código de ética e ir até onde ele nos per-
mite”, adverte Patrícia Bittencourt.

 Segundo a nutricionista, a área de personal dieter é uma das mais complexas de nossa profissão, por 
ser um trabalho minucioso que abrange todas as áreas da nutrição. “O profissional tem que ser criativo, ga-
rantindo um atendimento diversificado. Não se pode atender como no consultório, tudo é diferente, desde 
a postura até impressos e materiais”, define.

P A U T A    D O    L E I T O R
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A IMPORTÂNCIA DO CONTRATO FORMAL 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS

POR DR. RAFAEL RODRIGUES*

A R T I G O

  O dinamismo da sociedade moderna tem 
forçado os profissionais da área da saúde que tra-
balham de forma autônoma a, muitas vezes, esta-
belecer relações jurídicas com terceiros, ou até mes-
mo com seus pacientes, de maneira informal.

 Um grande problema que tem sido enfrenta-
do por todos é a informalidade. Quanto à informali-
dade, me refiro às prestações de serviços que muitas 
vezes são ajustadas pelos populares “contratos de 
boca”, em que o nutricionista acorda verbalmente os 
serviços que prestará aos seus pacientes. E a isto es-
tão sujeitos todos os nutricionistas autônomos.

 A informalidade é uma verdadeira arapuca, 
atrai o profissional em virtude da sua facilidade e 
rapidez. Ora, há de se convir que, de fato, em função 
do dinamismo e da imediatidez com que se celebram 
pactos, ou acordos de prestação de serviços, é uma 
forma, num primeiro momento, mais atrativa, pois 
atende à este anseio social pelo estabelecimento 
imediato de relações de prestação de serviços.

 No entanto, este tipo de informalidade con-
ta com um fator que não é confiável, a memória, isto 
é, é na memória dos pactuantes que se registram 
os termos do negócio celebrado, como o objeto da 
prestação de serviços, a forma de sua prestação, a 
data ou prazo para a sua entrega e, por fim, a con-
traprestação correspondente ao pagamento a ser 
realizado pelo paciente ao nutricionista.

 É neste ponto que surgem os problemas: 
o paciente muitas vezes crê que o que tinha sido 
ajustado não era aquele valor, ou que a prestação 
do serviço não era somente aquela, ou o prazo es-
tipulado era menor do que o efetivamente cum-
prido e, então, o nutricionista muitas vezes se vê 
diante de uma situação em que não tem condições 
de demonstrar que atenderá a toda a prestação 
de serviço que havia sido ajustada com o seu pa-
ciente.

 Infelizmente, a sociedade não conhece, 
ainda, outro mecanismo capaz de prevenir este 
tipo de situação constrangedora se não o buro-
crático contrato. 

 Assinar um contrato não significa que se 
está desconfiando que uma das partes possivel-
mente poderá deixar de honrar aquilo que se fora 
ajustado. Mas significa que tudo aquilo que fora 
ajustado possui um tratamento tão transparente 
que, na dúvida, poderá ser confirmado por aquilo 
que está registrado no papel.

 Um contrato evita que, por exemplo, o 
paciente se engane quanto à natureza, à exten-
são, ao prazo ou à forma com que o serviço será 
prestado pelo nutricionista; evita também que 
existam equívocos quanto ao valor ajustado pela 
prestação do serviço e a forma do seu pagamen-
to.



A R T I G O
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 É claro que não se propõe aqui que para os 
nutricionistas que atendem em consultório seja 
assinado um contrato toda vez que o paciente 
entre em sua sala para uma consulta, não é isso, 
especialmente porque, em boa parte deste tipo 
de relação contratual, a presta-
ção de serviços se encerra com 
a entrega da própria dieta pou-
co tempo após o atendimento, 
mas que se fique claro ao pa-
ciente o prazo de entrega da 
dieta e o custo da consulta.

 O que se propõe, em 
verdade, é que os nutricionistas que prestam um 
serviço mais prolongado, não adstrito ao atendi-
mento em consultório e a posterior entrega da 
dieta, e que, portanto, correm o risco de que os 
detalhes do ajuste relativo aos serviços presta-

dos caiam no esquecimento da memória, acabem 
enfrentando situações de desgastantes desenten-
dimentos ou até mesmo litígios.

 O contrato, portanto, é o mecanismo mais 
civilizado e transparente que 
possuímos, de maneira a evitar 
problemas dessa natureza e in-
clusive zelar pela melhor presta-
ção do serviço, em total atendi-
mento ao que dispõe o artigo 6º, 
II da Resolução CFN n. 334/2004 
– Código de Ética do Nutricionis-
ta, o qual impõe ao profissional a 

observância da legislação própria de regulação da 
proteção e defesa do consumidor.

*Dr. Rafael Rodrigues é assessor jurídico do CRN-1

o contrato é o
mecanismo mais

civilizado e
transparente

“
”



Mato Grosso

 Também em Mato Grosso, o CRN-1 par-
ticipou ativamente dos debates durante o no 
Seminário Estadual de Alimentação e Nutrição 
no SUS. A conselheira Vânia Varini esteve pre-
sente à mesa redonda “O Nutricionista e o mer-
cado de trabalho”, momento em que abordou 
os avanços da profissão no Brasil e em Mato 
Grosso. O CRN-1/MT participou da organização 
e realização do Seminário.

 A vice-presidente Iara Ramires representou o CRN-1 no Semi-
nário de Alimentação e Nutrição do SUS do Distrito Federal, que acon-
teceu de 26 e 27 de abril.  Na abertura do evento, a representante do 
CRN-1 apresentou a necessidade da SES/DF contratar nutricionista para 
trabalhar na atenção básica e incrementar as ações, principalmente no 
campo da promoção e prevenção dos agravos a saúde.

 O Seminário reuniu usuários, gestores e profissionais de saúde 
da Secretaria de Saúde para discutir propostas que serão levadas ao 
Seminário Nacional para serem inseridas na Política Nacional de Ali-
mentação e Nutrição (Pnan), que passará por uma revisão após dez 
anos de sua implementação.

 O Seminário, durante o qual foram eleitos quatro delegados 
para representar o Distrito Federal no Seminário Nacional, foi orga-
nizado pela Gerência de Nutrição da SES/DF, com apoio do Conselho 
de Saúde do Distrito Federal. As propostas levantadas pelo Seminário 
do Distrito Federal serão levadas para discussão durante o Seminário 
Nacional, promovido entre os dias 8 e 10 de junho de 2010, em Brasília.

SEMINÁRIO DISCUTE PROPOSTAS
PARA POLÍTICA NACIONAL DE

ALIMENTAÇÃO

P N A M    1 0    A N O S
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 O CRN-1 promoveu no dia 14 de maio a primeira edição do Projeto Sexta Básica em 
Goiânia. Há um ano sendo realizado com sucesso em Brasília, o evento traz, uma vez por mês, 
uma palestra gratuita para os nutricionistas, sempre com um tema diferente e atual. Cada edição 
tem um patrocinador exclusivo, que assume os custos com a contratação do palestrante.

 Acompanhe no sítio do CRN-1 a programação do projeto e não se esqueça: tenha sem-
pre seu e-mail atualizado, e assim poderá receber esta e outras informações de seu interesse.

P R O J E T O    S E X T A    B Á S I C A

CRN-1 LANÇA PROJETO
EM GOIÂNIA

2009

6 de março
Arroz e Feijão – o Par Perfeito
Palestrantes: Beatriz Pinheiro (Embrapa Goiás)
e Ademir Mangabeira Jr. (STJ)
Patrocínio: Farmacotécnica
Auditório da AMBr

3 de abril
Ômega
Palestrante: Henry Okygami
Patrocínio: Natures Bonty e
Essencial Farmácia de Manipulação
Auditório do Conjunto Nacional

29 de maio
Nutrição Funcional – aplicações na
prática clínica e esportiva
Palestrante: Valéria Paschoal
Patrocínio: Farmacotécnica
Auditório da UDF

26 de junho
Funcionamento Intestinal:
a explicação de várias doenças
Palestrante: Lidiana Castro
Patrocínio: Bioon
Lakeside Hotel

27 de julho
“Terapia Nutricional na Pancreatite”
Palestrante: Dra. Maria de Lourdes Teixeira da Silva
Patrocínio: Ganep
Auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas

7 de novembro
“Suplementação para praticantes
de atividades físicas”
Palestrante: Prof. Mestre José Peralta
Patrocínio: Performance Nutrition
Hotel Comfort Suítes

2010

6 de março
Suplementação para praticantes
de atividades físicas
Palestrante: Prof. Mestre José Peralta
Patrocínio: Performance Nutrition
Hotel Comfort Suítes

30 de abril
Ovo: alimento funcional
Palestrantes: Gabriel de Carvalho e Lúcia Endriukaite 
Patrocínio: Instituto Ovos Brasil
Naoum Hotel 

14 de maio
Nutrição e Sono
Palestrante: Dr. Daniel Percego
Patrocínio: Artesanal Farmácia de
Manipulação Centro de Pesquisas e
Tecnologia Farmacêutica da Farmácia Artesanal 

21 de maio
Dieta Mediterrânea
Palestrante: Dra. Gabriela P. Costa de Oliveira,
do Curso Ganep, de São Paulo.
Patrocínio: Ganep
Hospital de Base de Brasília

Veja a retrospectiva de todas as palestras
promovidas dentro do projeto Sexta Básica
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ESTADOS

TOCANTINS

No dia 10 de maio foi expedida a Portaria CRN/1 nº 005/2010, datada de 10/5/2010, que cria e instala a De-
legacia na cidade de Palmas-TO, ao Endereço: ACSU – SO 40 Conj. 01 Lote 17 Sala A 508 – Centro – Palmas/
TO - CEP: 77000-000. Esta decisão do Plenário do CRN/1 aconteceu em sua 442ª Reunião Ordinária, realizada 
em 05/03/2010. Está sendo providenciada a adequação de toda infraestrutura e convocação de um auxiliar 
administrativo e um fiscal, para dar inicio das atividades da Delegacia.

MATO GROSSO

CAE-MT
O CRN-1/MT possui representantes junto aos Conselhos Municipal e Estadual de Alimentação Escolar (CAE) e 
tem procurado participar efetivamente das reuniões e ações de fiscalização e outras programadas. Aproveita-
mos a oportunidade para informar que neste ano encerra-se a gestão atual do CEAE/MT e para novembro 
ocorrerá nova eleição. Para tanto, convidamos profissionais interessados para compor a chapa como titular e 
suplente e nos disponibilizamos para repassar informações sobre a organização e atuação dos Conselhos.

Projeto educacional
O CRN-1 solicitou participar do Projeto “Interação Comunitária para Defesa do Consumidor”, de responsabili-
dade do Ministério Público Estadual de cunho educativo e motivacional que prevê a implementação de atua-
ção institucional voltada para a redução de comercialização de produtos impróprios para o consumo. Para tal, 
encaminhamos ofício e aguardamos resposta positiva para inicio dos trabalhos.

Prêmio Helena Feijó
No mês de agosto ocorrerá a premiação dos trabalhos inscritos por profissionais para concorrer ao Prêmio 
Helena Feijó, cuja cerimônia de entrega será em Cuiabá. Queremos reforçar sobre o evento e conclamar aos 
profissionais do Estado para que inscrevam seus trabalhos e prestigiem o evento realizado em prol da divul-
gação da produção técnico-científica da nossa regional. Maiores informações poderão ser encontradas no 
site do CRN – www.crn1.org.br e na revista do Conselho.

GOIÂNIA

Durante a participação do CRN-1 no Goiânia Capital Fitness, a fiscalização aproveitou para atualizar os dados 
das profissionais que estiveram em seu estande. A presidente Simone Rocha, que participou dos três dias do 
evento, aproveitou o momento para acompanhar as obras da reforma da delegacia naquele estado, que já 
estão bastante adiantadas.

Em Goiânia, desde janeiro de 2010 foram intensificadas as fiscalizações nos hospitais. Inicialmente, foi feito 
um levantamento de todos os hospitais de Goiânia, públicos e particulares, com o objetivo de verificar se há 
Responsável Técnico Nutricionista contratado pelo hospital. O CRN-1/GO também verificará se o número de 
Nutricionistas nos Hospitais está compatível com o número de leitos e refeições fornecidas.

N O T Í C I A S
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los pais.  “Tenho depoimentos dos pais, que per-
ceberam mudança no comportamento alimen-
tar dos filhos: a partir das aulas, eles passaram a 
experimentar mais e a comer melhor”, comem-
ora. 

 A direção da escola, a partir desses re-
sultados, decidiu investir mais nessa área, trans-
formando o antigo refeitório em uma cozinha 
experi-mental e comprando equipamentos e 
utensílios para que pudessem ser ministradas 
oficinas de culinária. A repercussão foi tão boa 
que as receitas testadas nessas oficinas foram 
inseridas no site da escola.

           Samantha Rizza acredita que, por meio 
de oficinas de culinária, é possível proporcionar 
uma experiência de vivência e reflexão sobre as 
relações entre alimentação, cultura e saúde; con-
tribuindo para o resgate da prática de cozinhar 
como atividade a ser valorizada no cotidiano.

Objetivos

 A nutricionista aponta que as oficinas de arte culinária têm como finalidade incentivar o interesse e a 
participação de crianças e jovens em uma nova proposta de culinária saudável. É uma estratégia com grande 
poder de sensibilização, promovendo a reflexão das práticas alimentares, o aprendizado de receitas e o tra-
balho em equipe. Seu objetivo principal é mostrar a importância de uma alimentação saudável através da 
abordagem de diversos temas, como:

 • Alimentação saudável e equilibrada 
 • Pirâmide alimentar e grupos de alimentos 
 • Gorduras Trans e Saturadas
 • Fibras alimentares
 • Alimentos orgânicos
 • Alimentos diet e light
 • Aproveitamento integral dos alimentos
 • Rotulagem de alimentos
 • Piquenique saudável
 • Datas comemorativas: Dia das Mães, Festa Junina,
    Dia da Criança e Semana da Alimentação.

HÁBITOS ALIMENTARES
SÃO APRENDIDOS NA INFÂNCIA

E D U C A Ç Ã O    N U T R I C I O N A L

 Hábitos de vida saudável, incluindo a adoção 
de uma alimentação saudável e a prática de ativi-
dades físicas, são ensinados desde os primeiros anos 
de vida e a escola pode ser um veículo de transmissão 
desses conhecimentos. Algumas instituições de ensi-
no já estão conscientes da importância da educação 
nutricional nas ações que favorecem a qualidade de 
vida, algumas trabalham essa conscientização desde 
as séries iniciais.

 Em Goiânia, a nutricionista Samantha Mes-
quita Rizza criou projeto para uma escola de período 
integral, inserindo o tema educação nutricional en-
tre as opções de atividades para os alunos na grade 
extracurricular. Projeto aprovado, Samantha atual-
mente ministra a disciplina para crianças do mater-
nal ao 4º ano do ensino fundamental.

 Segundo a nutricionista, após um ano de 
implantação do projeto, os resultados são notados, 
tanto pelos coordenadores e professores, como pe-

Nutricionista Samantha Rizza
trabalha com educação nutricional
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IV Congresso Brasileiro de Nutrição e Câncer, Ganepão 2010 e o
II International Conference of Nutritional Oncology
Tema central: “Prevenção e tratamento do câncer: o papel da Nutrição hoje e amanhã”
Data: 16 a 19 de junho
Local: Centro Fecomércio de Eventos - São Paulo - SP

III Simpósio de Nutrição do Distrito Federal
Promoção: Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região
Data: 26 a 28 de agosto
Local: Associação Médica de Brasília (AMBr)
Endereço: Setor de Clubes Sul - Conjunto 6 - Lote 3
Inscrições e Informações: www.crn1.org.br

Curso “Obesidade e Estética” - 60 Horas
Data de início: 26 de junho de 2010
Local: UDF - Campus II (SGAS 903, Conj. D - Lote 79 - Asa Sul - Brasília - DF) 
Informações: www.nutricaoempauta.com.br e eventos@nutricaoempauta.com.br

Curso Chef de Cozinha Express - Volta ao Mundo com Parada em Paris
Datas: 2 de julho - 6 de Agosto - 3 de Setembro
Horário: das 19h às 22h30 - Curso 100% Prático - 1 sexta feira por mês
Maiores informações, valores  e conteúdo programático acesse:
http://www.escoladegastronomiabsb.com.br/cursos.asp

IV Jornada de Nutrição do HFA (Hospital das Forças Armadas)
Data: 30 de agosto, no período de 14h às 18h
Local: Setor de Clubes Sul - Conjunto 6 - Lote 3
Inscrições e Informações: www.crn1.org

II Encontro Sesc Fanut e IX Jornada de Nutrição da Fanut/UFG
Data: 22 e 23 de outubro de 2010
Local: Auditório do Sesc-Cidadania (Rua C-197 com a C-224 Jardim América - Goiânia-GO)
Informações: www.fanut.ufg.br ou (62) 3209-6270 (ramal 206) a partir de 25 de agosto de 2010
Promoção: Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás e o Sesc-Goiás

Curso de Gastronomia Funcional e Saudável
Datas: 19 de junho - 3 de julho - 7 de Agosto - 4 de Setembro
Horário: das 9h às 17h - Curso 100% Prático - 1 sábado por mês
Maiores informações, valores  e conteúdo programático acesse:
http://www.escoladegastronomiabsb.com.br/cursos.asp

A G E N D A




