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Mudanças e avanços

 O primeiro ano de mandato da atual 
gestão foi pautado pelo trabalho incansável para 

-
tas, buscando cumprir os compromissos de cam-
panha e manter as atividades incorporadas ao 
calendário da Nutrição no Distrito Federal e nos 
estados, especialmente as datas comemorativas 
do Dia do Nutricionista, do Técnico em Nutrição, 
da Saúde e da Alimentação. 

 Também tivemos como preocupação a 
aproximação com órgãos do governo e instituições 
de diversas áreas, em especial aquelas envolvidas 

de Saúde, de Educação e de Desenvolvimento So-
cial foram nossos parceiros em vários momentos 
e mantivemos estreita vigilância no sentido de 
salvaguardar espaços conquistados nas gestões 
anteriores.

 O CRN-1, por meio de seus representantes 
nos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal (Consea) e de Saúde, participou dos processos 
preparatórios das Conferências de Saúde e de Se-
gurança Alimentar e Nutricional iniciados no pri-
meiro semestre de 2011. 

sua jurisdição com a Vigilância Sanitária, Ministé-
rios Públicos Federal e do Trabalho, Procuradoria 

-

mentadas e Sindicato de Nutricionistas de Goiás. 
 
 CRN-1 também convidou especialistas 
e criou grupos de trabalho (GT) para discutir as 
atribuições das diversas áreas de atuação do Téc-
nico em Nutrição e Dietética (TND) e a atuação 

-
-

curso de pós-graduação lato sensu voltado para 

as empresas que cumprirem todos os requisitos de 
segurança alimentar e nutricional e tiverem nutri-
cionista contratado.

 A área de Comunicação do CRN-1 traba-
lhou arduamente neste ano promovendo eventos 
voltados para nutricionistas, Técnicos em Nutrição 
e Dietética e população em geral. Também foi cria-
da uma nova página na internet com blog com es-
paço para comentários, e nos inserimos nas redes 
sociais, com a adesão ao Facebook e ao Twitter.

 Todas essas ações você pode conferir nesta 
edição da Revista CRN-1. Terá também a oportuni-
dade de conhecer o resumo dos trabalhos vence-

nutricionistas do nosso Regional.

Boa leitura.

Mara Saleti De Boni
Presidente CRN-1

Os artigos publicados nesta publicação são de 

responsabilidade dos autores, não representando 

necessariamente a opinião do Conselho Regional 

de Nutricionistas da 1ª Região.

E D I T O R I A L
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B A L A N Ç O   D A   G E S T Ã O

PARCERIAS SÃO A MARCA

DESTA GESTÃO
 

-

esses orgãos, assim como com as instituições de ensino superior (IES) e escolas técnicas, em 2012. Nas páginas 
seguintes detalharemos essas  representações e a atuação das comissões e dos grupos de trabalho do CRN-1.
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R E P R E S E N T A Ç Õ E S

CRN-1 PARTICIPA DAS DISCUSSÕES

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

a participação nos fóruns de dis-
cussão e deliberação das políti-
cas públicas da área da saúde e a 
aproximação com as entidades de 

 
 Esses espaços de atuação 
têm possibilitado a intervenção 
ainda no momento de construção 
das políticas.

Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional
 
 O Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea), 
como instrumento de articulação 
entre governo e sociedade civil 

as ações na área da alimentação e 
nutrição, não poderia prescindir da 
participação de nutricionistas, por 
meio de seus órgãos de represen-
tação. 

 No Distrito Federal, a 
conselheira Maria Cristina Guedes 
(titular) e a presidente Mara Saleti 
De Boni (suplente) participam das 
reuniões mensais desse conselho. 
Em Mato Grosso, somos repre-
sentados pela delegada Elaine B. 
Quinteiro. Em Tocantins, foram 
indicadas a delegada Valdirene 
dos Santos como titular e a conse-
lheira Salete Klein como su-
plente. No conselho  Municipal 

de Goiânia temos as conselheiras 
Andrea Carneiro e Gleiva Gonçalves.

Conselho de Alimentação 
Escolar

 Como órgão de con-
trole social da merenda esco-
lar, o Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) conta com duas 
representantes do CRN-1 no Distrito 
Federal, Fernanda Laignier Gon-
çalves (titular, eleita Presidente do 
CAE-DF) e Marcela de Oliveira Men-
donça (suplente). As duas nutricio-
nistas têm participado não apenas 
das reuniões ordinárias do Conselho, 

parceria com a Inspetoria de Vigilâ-
ncia Sanitária e o Ministério  Públi-
co – já foram visitadas sete regiões 
administrativas do DF. A visita às 
escolas públicas de São Sebastião, 
no dia 7 de novembro de 2011, con-
tou com a presença do Procurador 

-
tins, que demonstrou interesse em 
ter o CRN-1 como parceiro em ou-
tras ações do Ministério Público.

 Em Mato Grosso, temos 
como representantes no CAE esta-
dual a ex-conselheira Vânia Varini 
De David e a nutricionista Nens-

lheira Tânia Quintella Santos. 

Conselhinho

 Este é o nome popu-
lar do Fórum dos Conselhos das 

tem a participação dos Conse-
lhos de Classe do Distrito Fe-
deral. Neste espaço são discu-
tidas questões de interesse das 

como a regulamentação pelo 
Congresso Nacional das anui-
dades cobradas pelos Conselhos 
e a criação da Frente Parlamen-

Regulamentadas. O CRN-1 tem 
sido representado pela sua 
presidente Mara Saleti De Boni.

Conselho de Saúde

 A conselheira Rose-
meire Aparecida Furumoto 
é a representante do CRN-1 
no novo Conselho de Saúde 
do Distrito Federal (CSDF) 
na composição dos traba-
lhadores em saúde. O novo 
plenário do CSDF tomou posse 
no dia 8 de agosto de 2011. Os 
Conselhos de Saúde são órgãos 
permanentes e deliberativos, 
com representantes do go-
verno, dos prestadores de ser-

usuários. Atuam na formula-
ção de estratégias e no con-
trole da execução da política 
de saúde, inclusive nos aspec-

Outras ações

 Além dessas ações, o 
CRN-1 tem participado de vários  
eventos promovidos por outras 
entidades da área da Nutrição. 
Em agosto, especialmente, es-
teve presente em várias ativi-
dades em comemoração ao mês 
do nutricionista, tanto das IES 
como de órgãos como a Câmara 
Legislativa do DF.

Solenidade de Posse do Conselho de Saúde do Distrito Federal
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 As comissões, como órgãos de assessora-
mento da diretoria e do Plenário, têm papel fun-

prioritárias pelo CRN-1. Atualmente, existem seis 
comissões permanentes na estrutura deste Regio-

Tomada de Contas, Ética, 
Comunicação, Licitação e 

transitório, foi criada a 
Comissão de Patrimônio, 
que terá como foco todas as 
ações de controle patrimo-
nial, ou  seja, as rotinas de 
tombamento, transferên-
cias, movimentação, baixa e 
inventário, e detalhamento 
dos procedimentos a se-
rem seguidos para o correto 

bens. 

          As comissões auxi-
liam na elaboração do plane-
jamento anual, apontando as 
metas e os objetivos a serem 
atingidos e o orçamento ne-
cessário para sua execução. 
Conforme estabelecido na 

2004, essas comissões são 
compostas por três conse-
lheiros, com mandato de um 
ano.

Investindo em 
Comunicação

 A Comissão de Co-
municação promoveu alte-

o setor de comunicação do CRN-1, especialmente 
após a publicação da Resolução CFN nº 490/2011 – 

-
ganda no Sistema CFN/CRNs veda o patrocínio de 

COMISSÕES 
À FRENTE DO PLANEJAMENTO E
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CRN-1

C O M I S S Õ E S

empresas privadas para seus eventos, e a publici-
dade em seus meios de comunicação.

-

 
  Os veículos de co-
municação também sofreram 

do Conselho foi totalmente re-
formulado para tornar-se mais 
interativo. Foi desenvolvido 
um blog com o objetivo de abrir 
espaço para inserção de opi-
niões dos internautas. Tam-
bém foram criadas páginas do 
CRN-1  no Facebook e no Twitter.

  Com a criação 
desses novos espaços eletrôni-
cos de divulgação e interação 

-
sionais, a Revista CRN-1 passou 
a ter duas edições anuais, ao in-
vés   de quatro. E as inovações 
não terminam  ai. Está previsto 
para este ano a criação de uma 
newsletter (informativo ele-
trônico), conforme proposta da 
campanha desta gestão.

  Além dessas ativi-
dades, a Comissão participou 
da 1ª e 2ª Jornada de Comuni-
cação do Sistema CFN/CRN, or-

para apresentação da nova re-
gulamentação da publicidade; 

e a segunda para discussão da próxima campanha 
do Sistema para 2012, as campanhas são lançadas 
anualmente para divulgação de temas de cunho so-

DATA EVENTO LOCAL

Outubro 2010 Posse das conselheiras da gestão
2010-2013

Brasília-DF

Dezembro 2010 Projeto Sexta Básica com o tema
“Fundamentos da contagem de
carboidrato e suas influências na
insulinoterapia”, palestra proferida por
Guilherme Falcão, do Instituto Doce
Desafio (UnB)

Brasília-DF

1º de abril Sexta Básica com as palestras:
“Alimentos Regionais na Promoção da
Alimentação Saudável”, com a
nutricionista da Secretaria de
Educação (Seduc/MT), Rosina
Stefanello; e “Alimentos
agroecológicos e sua importância”,
com a fiscal veterinária do Ministério
da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (Mapa/MT), Jean Keile
Bif

Cuiabá-MT,
pela Delegacia
de Mato
Grosso

8 a 10 de abril Armazém da Saúde, em parceria
com o Instituto Nacional do Câncer
(Inca)

Brasília-DF

27 de maio Sexta Básica “Prebióticos,
Probióticos e Simbióticos na
diarréia aguda” com o proctologista
Thiago Sá e a nutricionista
Alexandra Mello

Brasília-DF

Sexta Básica “Aspectos nutricionais
da carne suína e seus benefícios
para o consumidor”, com a
nutricionista Marina Borelli

17 de junho Brasília-DF

Palestras em comemoração ao Dia
do Técnico em Nutrição e Dietética

29 de junho Brasília-DF

3º Simpósio de Nutrição de Mato
Grosso

Cuiabá-MT pela
Delegacia de
Mato Grosso

IV Prêmio Científico Helena Feijó26 de agosto Brasília-DF

Encontro Científico de Goiás30 de agosto Goiânia-GO,
pela Delegacia
de Goiás

III Encontro de Nutricionistas do
Tocantins

31 de agosto Palmas-TO, pela
Delegacia de
Tocantins

Lançamento da campanha CFN 2011
– “Fome, obesidade e desperdício,
não alimente este problema”

31 de agosto Brasília-DF

Caminhada da Saúde16 de outubro Brasília-DF

Eventos coordenados pela Comissão

de Comunicação em 2011

IV Simpósio de Nutrição do Distrito
Federal

26 e 27 de
agosto

Brasília-DF

Palestra em comemoração ao Dia do Técnico
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Instituições de Ensino Superior (IES) sobre o pa-
pel do CRN-1, assim como promoveu reuniões de 

-
sos dos cursos de Nutrição. Além disso, enviou 
correspondência a todos os coordenadores dos 
cursos solicitando a ementa das disciplinas minis-
tradas nas IES para avaliação da grade curricular.
              Esta comissão também está presente no 

-

atribuições dos Técnicos em Nutrição.

 Cumprindo a função básica do CRN-1 de 
-
-

siva em hospitais, escolas, creches particulares e 

restaurantes e empresas produtoras de alimentos.
 Em 2011 houve um foco especial nos hospi-
tais públicos e particulares com vistas à adequação 
do quadro técnico da área de Nutrição e melhoria das 
condições das unidades produtoras de alimentação 
desses estabelecimentos, especialmente no DF e em 

Ministério Público do Trabalho. Em Tocantins, as visi-

raram denúncias à Vigilância Sanitária.
-

sultados, como com a Secretaria de Desenvolvimento 
-

das para gerirem os restaurantes comunitários e com 
a Secretaria da Criança e Adolescente em relação ao 
fornecimento de refeições nos CAJEs.

de Alimentação Escolar, Promotoria da Infância e Ju-
ventude, Ministérios Públicos Federal e do Trabalho 

-

Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Em Goiás, 
percorreu as cidades de Mineiros, Pires do Rio, Jataí, 

C O M I S S Õ E S

APROXIMAÇÃO
COM AS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO E OS ESTUDANTES

Rosemeire Furumoto

ATENÇÃO
Lembre-se de manter 

CRN-1. Assim poderá receber informações 
de seu interesse, como eventos, publicações, bo-

letos de anuidade, eleição, campanhas, entre outras.

o sítio www.crn1.org.br, em “Autoatendimento”.

Novas, Rio Quente, Anápolis e Rio Verde. Em Mato 
Grosso houve visitas à Poconé, Santo Antônio do Le-
verger, Chapada dos Guimarães e Rondonópolis. 

-

Comissões com atribuições internas

 A Comissão de Licitação tem por função pri-
-

tos de compras e serviços do CRN-1; a Comissão de 
Tomada de Contas analisa e emite pareceres sobre 
as prestações de contas mensais e anuais, propos-
tas e reformulações orçamentárias e demais assun-

Comissão de Ética tem por atribuição 
analisar e emitir pareceres sobre quaisquer assun-

comissão também ministram palestras e têm discu-
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ESPECIALISTAS DÃO
SUPORTE AOS DEBATES
TÉCNICOS DO CRN-1

 G R U P O   D E   T R A B A L H O

 O CRN-1 criou dois grupos de trabalho (GTs) 

estudos técnicos e aprofundados, com o apoio de espe-
cialistas das áreas: um, sobre o trabalho do nutricionista 

sobre as atribuições do Técnico em Nutrição e Dietética 
(TND). Os dois grupos reuniram-se durante todo o ano 
de 2011 e apresentaram seus relatórios com os primeiros 

Câmara Técnica de UAN

 Criada para aprofundar as discussões sobre a 

criou o Projeto CRN-1 de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, que será implantado a partir de dois eixos: a qua-

produtoras de refeições.  
 O curso, denominado “Gestão da produção de 

a distância. As inscrições serão abertas em fevereiro, 
com seleção por avaliação de currículo, e o curso terá iní-

no blog e no sítio do CRN-1 (www.crn1.org.br). 
 O lançamento do selo de qualidade para os res-

-
belecimentos que cumprem os requisitos de segurança 
alimentar e nutricional e têm nutricionistas e técnicos 
em nutrição e dietética em seu quadro funcional. Esse 

mitada e renovação anual.
 Dada a importância desses projetos, que deverão 

um período determinado) em Câmara Técnica (comissão 
permanente para discussão de assuntos variados dentro 
da sua área de abrangência).

Câmara Técnica de UAN

Janaína Marques Baiocchi (CRN-1)
Aldemir Soares Mangabeira Junior (STJ)

Raquel Adjafre da Costa Matos (Alimenta Vida Consultoria)

GT do Técnico em Nutrição e Dietética

 Integram  este o CRN-1 e os representantes 
das três principais escolas técnicas de nutrição do 

do técnico em nutrição e dietética (TND) por área de 
atuação. 
            O primeiro resultado é a planilha descrevendo 
as atribuições do TND, baseado nas resoluções já 

Clínica, Alimentação Escolar e Marketing. A partir dessa 
planilha, será elaborada uma proposta de parâmetros 

-
mulação de ato normativo a respeito, a exemplo da re-

            A próxima etapa será a discussão da obrigato-
riedade de inscrição dos técnicos junto ao CRN, com 
encaminhamento de proposta ao CFN de reto-

técnico no Sistema CFN/CRNs. A partir dessa pro-
posta será elaborado um protocolo do CRN para 
abordagem junto às instituições de ensino de TND.
 Além da discussão interna, o CRN-1 é membro 
do grupo de trabalho criado pelo CFN para revisão das 
resoluções referentes ao técnico em nutrição no Sistema 
CFN/CRNs e proposição de mudança na legislação fe-

Composição do GT do TND

Maria Cristina Guedes (CRN-1)
Rosemeire Victoria Furumoto (CRN-1)
Marcela de Oliveira Mendonça (CRN-1)
Camilla Córdova (Senac-DF)
Romeu P. de Almeida (Escola Cetesi)

resultados que podem ser conhecidos, resumidamente, 
a seguir.
 Além desses dois grupos, o plenário do 
CRN-1 aprovou a criação de uma Câmara Técnica de 
Saúde Pública, coordenado pelas conselheiras Rose-
meire Furumoto e Maria Clara Goersch. Esta Câmara 

do CRN-1 na elaboração de pareceres técnicos.

GT do técnico em nutrição e dietética
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CRN-1 PROMOVE PALESTRAS E
PREMIAÇÃO EM COMEMORAÇÃO 
AO DIA DO NUTRICIONISTA

Campanha do Sistema CFN/CRN aborda três
temas da alimentação e nutrição

3 1   D E    A G O S T O

 O Dia do Nutricionistafoi comemorado pelo 

-
nia de abertura contou com a presença das presiden-
tes das entidades representativas dos nutricionistas 
(CRN-1, CFN, Associação e Sindicato do DF). Ainda na 

lestra magna sobre saúde reprodutiva e aconteceu a pre-

   
 A programação do segundo dia foi composto por 

-
trição, saúde pública, políticas públicas, nutrição em es-
portes e nutrição clínica. 

 Pela manhã, o ciclo de palestras teve início com 
o tema “Nutrição e Longevidade”, com a nutricionista 

de Alimentação e Nutrição: uma visão holística”, com 

Andrea Carneiro (GO); “Segurança Alimentar e Nutricional 

Maíra Attuch (DF).
 
 No período da tarde, Joana Lucyk abordou o tema 

de cãibras em atletas?”; Maria Goretti Burgos falou sobre 
Cirurgia Metabólica do Diabetes; e Marcelo Carvalho pales-

Comemorações nos estados

 As delegacias do CRN-1 nos estados também 
comemoraram o Dia do Nutricionista. Em Mato Grosso, foi 

-
dantes de Nutrição de MT. Em Tocantins, foi promovido o 
III Encontro de Nutricionistas do Tocantins. Em Goiás, foi 

   Dados preocupantes sobre 
a fome, a obesidade e o desperdí-
cio de alimentos têm sido divulga-
dos rotineiramente na mídia. Como 
esses temas estão diretamente ligados à 
alimentação e nutrição, o Sistema CFN/

uma atitude mais concreta no combate a 
esses três problemas.
 
 A estratégia adotada foi o lança-
mento simultâneo da campanha no Dia 

estados-sede dos Conselhos Regionais – 

Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo. A ideia era 
montar um estande em ponto de grande 
movimentação e distribuir pratos com 
desenho do artista Athos Bulcão e folders 
explicativos sobre a temática.
 

duas intervenções: a montagem do es-
-

Parque da Cidade em parceria com o Con-
selho Regional de Educação Física no dia 

Mesa de abertura do simpósio do DF
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CRN-1 premia trabalhos
científicos do Centro-Oeste

 Duas nutricionistas de Brasília e uma de Goiás foram as vencedoras 
-

mentação Coletiva, Saúde Pública e Nutrição Clínica – que podem ser conferi-
dos nas páginas seguintes da Revista CRN-1. Amanda Branquinho Silva (DF), 
Ana Paula dos Santos Rodrigues (GO) e Ana Paula R. Costa (DF) receberam o 
prêmio durante a solenidade de abertura do IV Simpósio de Nutrição do Dis-

autores e coautores). 

 Os trabalhos foram julgados por uma comissão formada por especia-
listas do Distrito Federal, que gentilmente se dispuseram a contribuir de for-
ma voluntária nessa ação do CRN-1 que visa a promover e divulgar a produção 

-

de Alimentação Coletiva; Adriana Pederneiras (Fepecs) e Rosane Pescador 
-

trição Clínica.

-

Veja os trabalhos premiados:

Alimentação coletiva

Autores: Amanda Branquinho Silva; Karin Eleonora Sávio de Oliveira; Rita de Cássia de Almeida Akutsu; San-
dra Fernandes Arruda; Eduardo Freitas da Silva

Saúde pública
Título: “Efeito do tratamento nutricional sobre variáveis antropométricas e de consumo alimentar em obesos 
graves”
Autoras: Ana Paula dos Santos Rodrigues; Erika Aparecida da Silveira

Nutrição Clínica

cardíaco e a mortalidade após o infarto agudo do miocárdio”
Autores: Ana Paula R. Costa; Guilherme F. Carvalho; Juliana P. Araújo; Joalbo M. Andrade; Osório L. R. de 
Almeida; Eliana C. de Faria; Otávio R. Coelho; José A. F. Ramires;  José C. Quináglia e Silva; Andrei C. Sposito

-

-
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Introdução

 Logo após o Infarto 
Agudo do Miocárdio (IAM), um 
remodelamento anatômico e 
funcional é acionado através 
de mudanças tanto na área in-
fartada como em áreas cardía-
cas remotas, com o objetivo 
de manter o volume de ejeção 
normal do coração. Mesmo 
que este processo de remo-

mecanismos de adaptação 
podem favorecer o desen-
volvimento de disfunções 
sistólica e diastólica, além de 
levar a um risco aumentado 
de morte¹. Nesse remodela-
mento fenotípico, a resposta 

para a cura de lesões proveni-
entes do IAM. No entanto, a 

desencadeada pela isquemia, 
estresse oxidativo ou estira-
mento da musculatura cardíaca 
podem favorecer o alonga-

-

remotas²,³. O alto consumo de 
sódio aumenta a sobrecarga 
de volume, o estresse oxidativo 
e a produção de citocinas pró-

estudo em modelo animal de 
infarto do miocárdio, um alto 
consumo de sódio foi associado 
com uma deterioração mais 
acentuada da função contrátil 
seguido de um dano na reper-
fusão da área isquêmica4. Na 
verdade, além do efeito clássico 

O ALTO CONSUMO DE SÓDIO
AFETA NEGATIVAMENTE A RESPOSTA OXIDA-

TIVA-INFLAMATÓRIA, O REMODELAMENTO 
CARDÍACO E A MORTALIDADE APÓS O

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

N U T R I Ç Ã O   C L Í N I C A

sobre a sobrecarga de pressão 
e estiramento ventricular, um 
conjunto robusto de evidências 
tem demonstrado que o con-
sumo excessivo de sódio pode 

de peróxidos  e a secreção de 
. 

Por inferência, é plausível que 
o alto consumo de sódio pode 

remodelamento cardíaco e os 
resultados clínicos após o IAM. 

Objetivo

 Investigar, em pacien-
tes com IAM com suprades-
nivelamento do segmento ST 
(IAMCSST), o impacto do con-
sumo de sódio sobre a resposta 

-
modelamento cardíaco e a 
mortalidade a curto e longo 

Material e Métodos

 Pacientes consecuti-

das primeiras 24 horas de IAM 

questionário de frequência de 
consumo de alimentos (QFCA) 
como tendo um consumo de 

de 1,2 g nos últimos 90 dias an-
tes do IAM. Os níveis plasmáti-
cos de 8-isoprostana, interleu-
cina-2 (IL-2), fator de necrose 

proteína C-reativa (PCR) e 
peptídeo natriurético cere-
bral (BNP) foram medidos na 

admissão e no quinto dia após o 
-

da uma ressonância magnética 
imediatamente após a alta.
(P <0,0001). Os volumes di-

ventrículo esquerdo nos paci-

houve diferença entre os dois 
grupos em relação ao tamanho 
da massa infartada, tanto esti-
mada pelo pico de CK-MB como 
pela RMC com realce tardio. 
 
 Durante todo o perío-

± 189 dias), ocorreram 20 
IAM, 29 casos de angina ins-

-

morte não-traumática ocorrida 
inesperadamente em menos de 
24 horas após o início dos sin-

não-cardiovasculares (um suicí-

pós-IAM, a mortalidade total 
-

Considerando o tempo total 
de seguimento, a diferença na 
sobrevida em favor do grupo 

-

após a admissão.

Discussão

 O estiramento do 
miocárdio ocorre em diversas 

Ana Paula foi a vencedora em Nutrição Clínica
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situações que envolvam so-
brecarga clínica de volume, 
pressão ou ambos. Em paci-
entes com IAM, mesmo na 
ausência de pressão arterial 
elevada, um aumento da ten-
são na parede não infartada do 
miocárdio pode ocorrer pela re-
distribuição da força contrátil. 
Se, além disso, esses pacientes 
estão cronicamente submeti-
dos a uma dieta rica em sódio, 
a pressão e a sobrecarga de vo-
lume podem hipoteticamente 

conjunto de evidências indica 
que o consumo excessivo de 
sódio aumenta a sobrecarga 
de volume7, a produção de es-
pécies reativas de oxigênio 

-
-

mais, aumenta a deterioração 
na função contrátil do VE após 
o IAM4.          
 
 Assim, o presente es-
tudo foi delineado para veri-

especialmente vulneráveis a 
este conjunto de ações, ou seja, 
aqueles na fase aguda do IAM, 
a história prévia de consumo de 
sódio em excesso pode afetar 
negativamente a sua adapta-
ção biológica e os resultados 
clínicos após o IAM. O inquérito 
revelou que os indivíduos que 
tinham consumo de sódio su-
perior a 1,2g/dia antes do IAM 
manifestaram: (i) aumento do 

1.Bolognese L, Neskovic AN, Parodi G, Cerisano G, Buonamici P, Santoro GM, Antoniucci D. Left ventricular remodeling after primary coronary angioplasty: Patterns of left ventricular 

estresse oxidativo e resposta 
-

mento da produção de BNP, (iii) 
aumento do volume diastólico 

após o IAM, e, mais impor-
tante, (iv) aumento de cerca de 

 

citada relacionada ao presente 

consumo de sódio pelos paci-
entes. Para estimar o consumo 
de sódio em grandes estudos 
populacionais, a excreção de 
sódio em 24 horas é geral-

como o consumo de sódio não 
é homogêneo ao longo dos 
dias, uma observação pautada 
em apenas 24h pode subesti-
mar ou superestimar o consu-
mo real. Esse argumento tam-
bém é válido ao se analisar um 
recordatório de consumo ali-
mentar das últimas 24h. Além 
disso, a excreção diária de só-

uso permanente ou esporádico 
de drogas ou substâncias na-
triuréticas.
 

-

levando em consideração o 
consumo de alimentos nos úl-
timos 90 dias anteriores ao 
IAM. Ainda assim, mesmo com 
a devida atenção e cuidado na 
aplicação dos questionários, o 

estudo de consumo alimentar 
de qualquer nutriente pode ser 
subestimado devido a algumas 
limitações, tais como a possibi-
lidade de omissão e pela varia-
ção natural na composição dos 
produtos alimentares devido 
ao clima, solo, técnicas de cul-
tivo etc. Essa limitação pode 
ter levado à subestimação do 
real consumo diário de sódio 
e deve ser considerada na in-
terpretação dos resultados en-
contrados. No entanto, o risco 
de subestimação foi o mesmo 
para todos os participantes e, 
embora a quantidade exata 

efeitos observados é incerta, a 
existência destas associações 
não é.

Conclusão

 O aumento progres-
sivo do consumo de sal por to-
das as populações tem gerado 
uma preocupação mundial. 
Nesse sentido, os presentes 
resultados reforçam esta preo-
cupação e indicam que um con-
sumo de sódio superior a 1,2g/
dia aumenta o estresse oxida-

o remodelamento miocárdico 
e, mais importante, aumenta 
substancialmente a mortali-
dade total após o IAM. Esta in-
formação deve ser considerada 
especialmente no tratamento 
de indivíduos com alto risco de 
eventos coronarianos agudos.
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Introdução

 A obesidade tem aumen-
tado de forma alarmante, tanto 
em países desenvolvidos como em 
países em desenvolvimento. Este 
crescimento é crítico para a saúde 
pública, notadamente por aumen-
tar o risco para diversas doenças 

-
mento nutricional na obesidade 
grave, já que predominam pesqui-
sas em pós-operatório de cirurgia 
bariátrica. Assim, é importante 

-
venção nutricional para que sejam 
desenvolvidos protocolos de trata-
mento não invasivos mais efetivos.

Objetivo 

 Avaliar o efeito de um pro-
tocolo de tratamento nutricional 
sobre variáveis antropométricas e 
de consumo alimentar em pacien-
tes com obesidade grave (graus II 
e III) atendidos em ambulatório de 

GO.

Metodologia

  
Trata-se de ensaio clínico não ran-

pacientes obesos graves do Ambu-
latório de Nutrição e Obesidade do 

-

candidatos à cirurgia bariátrica 
atendidos no período de outubro 
de 2007 a outubro de 2009. Os cri-
térios de inclusão foram: ter Índice 

alguma comorbidade associada à 

Os critérios de exclusão foram: não 

EFEITO DO TRATAMENTO NUTRICIONAL SOBRE

VARIÁVEIS ANTROPOMÉTRICAS E DE
CONSUMO ALIMENTAR EM
OBESOS GRAVES

e ter intervalo interconsultas maior 

medicamentos anti-obesidade du-
rante o período de intervenção, foi 

grupo intervenção A (IA), aqueles 
indivíduos em tratamento nutricio-

-
ção B (IB), aqueles que além do TN 

-
sidade (n=27) em algum momento 
durante o período da intervenção, 
para avaliar a efetividade isolada 
da intervenção nutricional.

: Consistiu em 
aplicação de protocolo de trata-

-
VEIRA, 2008), sendo o período 
da intervenção proposto de nove 
consultas. Na primeira consulta de 

socioeconômica e nutricional de-
talhada, avaliação antropométrica, 
avaliação de exames laboratori-
ais existentes, cálculo das neces-
sidades energéticas, prescrição 
do plano alimentar (dieta hipo-

ajustado, balanceada com lista de 
substituição de alimentos) e con-
duta dietoterápica de forma indi-

eram marcados a cada 4 semanas 
-

de consumo usual, adesão à prática 
de atividade física, aferia-se o peso 
e calculava-se percentual de perda 
de peso e o percentual de perda 
do excesso de peso em relação à 

-
VEIRA, 2008).

 : So-
-

colaridade (anos de estudo), renda 
familiar; antropométricas - peso, 
altura e IMC, coletados em todas 
as consultas; consumo alimentar 
– recordatório de consumo usual 
aplicado na primeira e última con-
sulta. O consumo alimentar foi 
transformado em porções segundo 
o Anexo C do Guia Alimentar para a 
População Brasileira (MINISTÉRIO 

: Rea-

média e desvio padrão, frequência 
absoluta e relativa. Foi feita análise 
dos dados por “intenção-de-tratar” 
onde considerou-se todos os paci-
entes da amostra, independente 
de terem completado todas as con-

última consulta em que o paciente 
compareceu. Para comparações 

de Student pareado e não pareado. 
-

do para a comparação das variáveis 
categóricas. As análises foram rea-

Para análise da evolução das mé-

delo de efeitos mistos, com ma-
trix de variância e covariância com

-
da no software SAS 9.4. O nível de 

 A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética 

-

 Não houve diferença es-
-

pos IA e IB para as características 
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-
tricas no início do estudo, com ex-
ceção do IMC inicial, sendo 

 Para as variáveis: redução 

p=0,491) e percentual de perda de 

-
servada diferença estatística sig-

-
tados do modelo de efeitos mistos 
demonstraram que de forma geral 
o peso médio não diferiu entre os 
grupos (p=0,092), independente 
das consultas mensais. Quanto à 
evolução de peso, os dois grupos 
apresentaram comportamento 
semelhante ao longo das séries, 

-
parar a média de peso nos grupos 
IA e IB de uma consulta para outra, 
as mesmas foram diferentes nas 
nove consultas (p<0,001). Na com-
paração das médias de peso entre 
os grupos ao longo das séries de 
consultas, o grupo IA apresentou 
valores estatisticamente inferi-
ores ao grupo IB nas últimas três 
consultas. Estes resultados demo-
nstram a efetividade do protocolo 
na redução de peso para ambos os 
tratamentos. Em revisão sistemáti-

-

sobre perda de peso em obesos e 
os resultados demonstraram que 
quando agentes farmacológicos 

-

são associados à intervenção nutri-
cional e mudança de estilo de vida 
há uma maior redução no peso, 
porém isto não foi observado neste 
estudo, ou seja, o protocolo de TN 
foi efetivo independente do uso 
de medicamentos anti-obesidade. 
E, para consolidar ainda mais esse 
achado, ao comparar a média de 
peso em cada consulta entre os 
grupos, observou-se que o grupo 
IA (TN) apresentou valores médios 
de peso estatisticamente menores 
que o grupo IB (TN + medicamento) 
a partir da sétima consulta, sendo 
este resultado contrário ao obser-

Entretanto, deve-se considerar o 
fato dos pacientes do grupo IB não 
terem feito uso regular da medica-
ção antiobesidade durante todo o 
período de seguimento.
 
 Os resultados da evolução 
do IMC foram semelhantes aos 
encontrados para o peso, com 
exceção da comparação das 
médias em cada consulta, que 
foram estatisticamente inferi-
ores para o grupo IA ao longo 
das séries de consultas, exceto 
na segunda consulta, sendo ex-
plicado pela diferença de IMC en-
tre os grupos no início do estudo.
A média do percentual de perda de 

Sabe-se que reduções pequenas 

de promover redução importante 

no peso dos pacientes ao longo do 
período de seguimento.
 
 Quanto ao tipo de dieta 

de Ayyad e Andersen (2000) so-
bre tratamentos dietéticos de 

resultados demonstraram que as 
dietas convencionais (800-1800 
kcal/ dia) parecem ser mais efeti-
vas na redução do peso do que as 
dietas de muito baixa caloria (very 
low calorie diets), corroborando 
os achados dessa pesquisa que 
trabalhou com dieta de moderada 
redução calórica.
 
 Na análise do consumo ali-

-

o grupo IA no consumo médio de 
porções de doces e cereais e tubér-
culos e aumento no consumo mé-
dio de porções de verduras e leite 
e derivados. No grupo IB observou-

de refeições e do consumo médio 
de porções de verduras e redução 
do consumo médio de porções de 
cereais e tubérculos. Assim, obser-
va-se melhora no padrão qualita-
tivo do consumo alimentar.

Conclusão

        O protocolo de tratamento 
-

e melhorias no padrão de consumo 
alimentar.
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PERFIL NUTRICIONAL DA CLIENTELA

ATENDIDA NOS RESTAURANTES
COMUNITÁRIOS DO
DISTRITO FEDERAL

Introdução

 A alimentação adequada 
é um direito previsto na Declara-

-
nos e um direito social garantido 
pela Constituição Federal do Bra-
sil (BRASIL, 2010). Nos últimos 
10 anos a luta por esse ideal se 

promulgada a Lei Orgânica para 
a Segurança Alimentar e Nutri-

O combate à insegurança Ali-
mentar e Nutricional vai além da 
garantia do acesso ao alimento; 
engloba a inserção de práticas 
alimentares promotoras da 
saúde, respeitando a cultura e as 
diversidades econômicas, sociais 

 
 Atualmente no Brasil, 

do país, observam-se alterações 
no estilo de vida da população 
e em particular nos hábitos ali-
mentares e na prática de ativi-
dade física, que resultaram em 
um aumento da prevalência de 
sobrepeso e obesidade e redução 
da ocorrência de desnutrição. O 
fato mais alarmante é que nos 

da prevalência da obesidade foi 
ainda mais acentuado na popula-
ção de baixa renda (MONTEIRO 
et al., 2007).  
 
 A avaliação da evolução 
da disponibilidade de alimentos 
nos domicílios brasileiros rea-

Orçamento Familiar (POF) 
mostra uma tendência para a 
diminuição no consumo de ali-
mentos básicos da alimentação 

-
jão, associado ao baixo consumo 
de frutas e hortaliças e aumento 

no consumo de carnes em geral, 
leite e derivados, óleos e gordu-
ras vegetais, biscoitos, refeições 
prontas e refrigerantes. Esses da-
dos apontam para a redução na 
qualidade do padrão alimentar 
dos brasileiros, o que contribui 
para o aumento da prevalência 
das doenças e agravos não-trans-
missíveis devido à alta densidade 
energética e baixo consumo de 

novo padrão alimentar (LEVY-

 
 A relevância do pro-
cesso de transição nutricional e 
a importância de se estabelecer 
políticas de Segurança Alimen-
tar e Nutricional que sejam efe-
tivas reforçam a necessidade de 
adoção de ações e políticas públi-
cas abrangentes cujo objetivo 
seja promover a Segurança Ali-
mentar e Nutricional. Entre essas 
ações está o Programa dos Res-
taurantes Comunitários do Go-
verno do Distrito Federal, que 
oferece refeições a preços popu-
lares e tem como objetivo não 
apenas garantir o acesso ao 
alimento, mas principalmente 
ofertar refeições que forneçam 
as necessidades nutricionais dos 
indivíduos e sejam seguras. As 
famílias e indivíduos em situação 
de vulnerabilidade ou exclusão 
social, com renda familiar 

 de até ½ salário mínimo 
mensal, constituem o público- 
alvo desses restaurantes (BRASÍ-
LIA, 2008).

Objetivos

-

e adequação de consumo dos 
usuários dos Restaurantes Comu-
nitários (RC) do Distrito Federal.

Metodologia

 Esse é um estudo de 
caráter transversal exploratório 
com amostra representativa para 

com idade maior ou igual a 18 

os restaurantes comunitários no 

 
 Os dados socioeconômi-
cos foram coletados por meio de 
aplicação de um instrumento com 
questões acerca de faixa etária, 
escolaridade, estado civil, renda, 
tabagismo, consumo de bebidas 
alcoólicas, comorbidades, práti-
ca de atividade física e hábitos 
alimentares. Os dados antropo-
métricos avaliados foram: peso,
altura e circunferência da cintura. 
 
 A avaliação da adequa-
ção nutricional das refeições foi 

nhamento da ingestão alimentar 
de uma amostra de frequenta-
dores dos RC do DF durante três 
dias da semana, não consecu-

técnicas das preparações servi-
das durante os dias de coleta de 
dados. Para avaliar o consumo 

por três dias o método da pesa-
gem e observação direta da mon-
tagem dos pratos segundo Sávio 

-
sumo diário aplicou-se o ques-
tionário de frequencia alimentar 
(QFSQ). Para a estimativa do 

-
do uma planilha do Excel versão 

para essa pesquisa a partir da ta-
bela de composição de alimentos 

alimentos que não constavam na 
mesma foram retirados da tabela 

Eleonora na premiação
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Philippi (2001) ou do próprio rótu-
lo do produto. Os dados de con-
sumo foram avaliados segundo 
recomendações das Dietary Re-
ference Intakes – DRIs (IOM, 2001).   

 Para a análise estatística 

-
ney e o teste de correlação de 
Pearson. Consideraram-se como 

correlações maiores que 0,7.
 

 A amostra foi composta 

em seis restaurantes. Dos 

anos.  A renda familiar média foi 
de três salários mínimos mensais 

prevalência de excesso de peso foi 

se positivamente com excesso 
de peso: idade, ex-tabagismo e 
união estável. A obesidade e CC 
elevada foram mais prevalentes 
no sexo feminino. O Índice de 
Massa Corporal (IMC) apresentou 
forte correlação com os dados 
de CC. O diagnóstico de doenças 
e agravos não transmissíveis 

entrevistados e a hipertensão 

Os dados antropométricos 
desse estudo indicam elevada 
prevalência de excesso de peso 

epidemiológico brasileiro. 
A POF 2008/2009 mostra que o 

dos brasileiros, sendo que desses 

(IBGE, 2010).
 
 O conhecimento do 
consumo alimentar pode au-
xiliar no controle do aumento das 
prevalências de sobrepeso e obe-
sidade. No entanto, são poucos os 
dados disponíveis no país sobre 
a ingestão alimentar de grupos 
populacionais, principalmente 
no que se refere ao consumo 
de micronutrientes. O consumo 
energético mediano no almoço 
foi de 900 kcal. Os teores de 
carboidratos, proteínas e lipí-
dios foram, respectivamente, 

do padrão de consumo ali-
mentar mostra que o consumo 
energético no almoço de 900 Kcal 

-
sidades energéticas para o dia. 
Ao avaliar o consumo diário pela 
análise do QFSQ nota-se que a 
mediana de ingestão calórica foi 

-
cessidades medianas da popu-
lação do presente estudo, que é 
de 2429 kcal/dia. Os valores me-
dianos de contribuição dos ma-
cronutrientes estão dentro das re-
comendações das DRIs tanto na 
análise do almoço quanto na ava-
liação do consumo diário.
 
 Apesar da adequação no 
consumo de macronutrientes, 
constatou-se elevada prevalência 
de inadequação no consumo de 
micronutrientes no almoço e na 
avaliação do QFSQ. Observou-se 
que a prevalência de inadequa-
ção para Zn e as vitaminas C, B1, 

almoço, com destaque para mais 

o Mg também apresentaram 
elevada prevalência de in-

adequação no almoço, 
porém menor que as 
outras vitaminas do complexo 
B. Ao avaliar a adequação do 

prevalência de inadequação 
desses nutrientes foi ainda 
maior. Fósforo, cobre e ferro 
foram os minerais que apresen-
taram menor prevalência de 
inadequação. O consumo médio 

a análise do QFSQ foi menor 
que a AI para homens com me-

e todas as mulheres apresenta-

acima das necessidades de 
ingestão para o gênero e es-

dos participantes apresenta-
ram consumo de cálcio e po-
tássio abaixo da AI, na ava-
liação do almoço e na avaliação 
do consumo diário. Com relação 
ao sódio a média de consumo no 

mg para os homens e 

lheres, ou seja, o  consumo médio 

a recomendação para o almoço.

Conclusões

 Os RC oferecem alimen-

Entretanto deve-se reavaliar a 
qualidade nutricional dessas re-
feições e estabelecer programas 
de educação alimentar e pro-
moção da saúde da população 
atendida. A elevada prevalência 
de excesso de peso alerta sobre 
a importância dos RC cumprirem 
o verdadeiro papel de garantir a 
Segurança Alimentar e Nutricio-
nal.     

-
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N O T A S

Nutricionistas 
reativam Associação
do Distrito Federal

Diretoria da ANDF foi empossada em agosto de 2011

 Em um movimento coordenado pela 
Associação Brasileira de Nutrição, com o apoio do 

eleição da Associação de Nutrição do DF (ANDF), 
que esteve desativada por vários anos. A chapa 

2014, com sua atuação direcionada para as questões 

 A nova diretoria é composta por: Dra. 
Simone da C. Rocha Santos, como presidente; 

presidente; Dra. Elisa Barcellos Cordenonsi, como 

Ferreira Silva, como 1ª secretária; Dra. Danielle 
Rodrigues Ferreira Duarte, como 2º secretária; 
Dra. Gláucia Rodrigues de Medeiros, como 1ª 
tesoureira; Dra. Carla Caputo Laboissiere, como 

com Dra. Cláudia Correa Barreto, Dra. Lindsey 
Lemos Paiva da Silva, Dra. Monique Guadalupe 
Leite Póvoa, Dra Fernanda Bassan L. da Silva, Dra. 

Coordenadora da CGAN encontra-se

 A Coordenadora-Geral de Alimentação 
e Nutrição (CGAN) do Ministério da Saúde 
Patrícia Jaime Constante participou da reunião 
dos presidentes dos Conselhos Regionais de 

de agosto, para expor sobre as  ações do Ministério 
da Saúde para o setor e os planos para 2012.

importância da participação dos nutricionistas nas 
discussões sobre as políticas públicas de saúde. 
“Essa discussão não deve ser restrita à alimentação 
e nutrição, mas à saúde como um todo. E as 
Conferências de Saúde e de Segurança Alimentar, 
são fóruns privilegiados para este debate”, declarou.

 Patrícia Jaime apresentou às presidentes dos 
CRNs o processo de revisão da Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição (PNAN); o Plano Plurianual do 
governo federal com os programas estratégicos para 
os próximos 4 anos; o Plano Nacional de Alimentação 
e Nutrição; e a nova Política de Atenção Domiciliar, 
a ser publicada até início de setembro desse ano. 

na atenção básica como para gestão. Este 
curso deve ser divulgado até fevereiro de 2012. 

Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição 

de Alimentação e Nutrição (PNAN) em função 

socioeconômico, com as novas direções de gestão e 
atenção à saúde adotadas no Sistema Único de Saúde 

do setor saúde junto ao Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

 Desde seu lançamento em 1999, a 
PNAN é reconhecida como importante marco 
legal e referência técnica e política dentre os 
esforços do Estado brasileiro para garantia 
dos direitos humanos à saúde e à alimentação.

Anvisa restringe uso da sibutramina

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) ampliou em setembro de 2011 o controle 

inibidores de apetite feitos a base de anfetamina: 

 No Brasil, a venda e o uso da sibutramina 
já eram restritos desde 2010, quando o remédio 
foi incluído na lista de medicamentos “D2”, que 
necessitam de receitas especiais para serem 
solicitados pelos médicos. Agora, a partir dessa 
decisão, médicos e pacientes terão também que 
assinar um termo de compromisso ao prescrever a 

Reunião entre CRNs e CGAN
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A S S E S S O R I A    J U R Í D I C A

A IMPORTÂNCIA DA
OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO
DE ÉTICA DO NUTRICIONISTA
AO ANUNCIAR EM SITES DE
COMPRA COLETIVA
Karolinne Miranda Rodrigues*

*Karolinne Miranda Rodrigues

 Com o avanço da mo-
dernidade, o homem vem bus-
cando maneiras mais cômodas para 
adquirir ou vender bens e serviços. 
A Internet vem sendo muito uti-

-
sionais, pois através desse grande 
meio de comunicação, diversos 
produtos e serviços são vendi-
dos e comprados a cada momen-
to em qualquer lugar do mundo.

 Diversos são os produtos e 

uma grande comodidade tanto para 
quem vende quanto para quem 
compra, pois, nada melhor, princi-
palmente para o consumidor que 
efetuar uma compra sem sair de 
casa.

 Em meio a essa vasta venda 
e procura de bens e serviços sur-
giram os sites de compras coleti-
vas, que representam um modo de 
compra via internet de um produto 
ou serviço onde os usuários os ad-
quirem com descontos que podem 

-
mos, de acordo com os anúncios.

 Atualmente, existe uma 
grande variedade de venda de 
produtos e serviços através des-
ses sites, possuindo as ofertas um 
tempo limite que varia entre um ou 
dois dias e/ou para um determinado 
número de compradores.

atingido, os compradores/consumi-
dores recebem um cupom dando-
lhes o direito de adquirir o produto 
ou usufruir do serviço.

 Os sites de compra coletiva 

valor das vendas e de acordo com a 
parceria, segundo noticiado no site 
da revista INFO (www.info.abril.
com.br).

 Essas ofertas representam 

uma forte captação de clientela por 
parte dos prestadores de serviços, 
de maneira que o consumidor sem-
pre é atraído pelo alto desconto 
ofertado com preço abaixo do valor 
de mercado.

 O Nutricionista, no exercí-

atentar aos comandos do Código de 
Ética do Nutricionista, atualmente 
previsto pela Resolução CFN n. 

qualquer infração ética.

 Assim, quando o Nutri-
cionista celebra contrato com sites 
de ofertas e compras coletivas e 
anuncia seus serviços, acaba por 

sua percepção como forma de pro-
paganda e captação de clientela.

 Destarte, o Código de Ética 

artigo 18, incisos II, IV e VI, veda esse 
tipo de conduta, senão vejamos:

Ora, ao celebrar esse tipo de contra-
-

tricionista ao ofertar seus serviços, 
incorre nas seguintes situações:

-

-
viço com um preço que poderá ser 

-
terminada quantidade de pessoas, 
podendo o nutricionista lucrar sobre 
o valor das vendas;

-
ção e dependência, com obtenção 
de lucro em decorrência do con-

-

é a prescrição dietética;

norários como forma de capta-
ção de clientela, tendo em vis-
ta que os descontos podem ser 

 O que se propõe, é que os 

tipo de divulgação, pois sua prática 
constitui infração ético-disciplinar. 

 Ao ser denunciado pela 
prática desse tipo de divulgação o 
Nutricionista pode responder pro-
cesso ético, sofrendo as penali-
dades cabíveis que variam entre 
advertência, repreensão, multa, 

e até o cancelamento da inscrição e 

sendo aplicadas de forma gradativa 
nos casos de gravidade manifesta 
ou reincidência.

 A celebração desse tipo 
de contrato, portanto, constitui 
infração disciplinar, devendo o pro-

-

do serviço, atuando sempre ao 
lado da ética e da moral e em total 
atendimento ao que dispõe o artigo 
18º, incisos II, IV, VI da Resolução 

do Nutricionista o qual impõe ao 
-

neração e sua forma de percepção.
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N O T Í C I A S   D O S   E S T A D O S

 Em 2011, a delegacia de Mato Grosso representou o 
CRN-1 nos Conselhos Municipal e Estadual de Alimentação Es-
colar, Comitê em Defesa da Saúde Pública, assim como minis-
trou várias palestras nas instituições de ensino superior (IES) 
sobre ética e sobre o Sistema CFN/CRN. Também promoveu as 

-

 Além disso, participou da VIII Semana Estadual de Ali-
mentação Saudável, promovida pela Secretaria de Estado de 
Saúde, em outubro, e da III Semana de Nutrição e VII Encontro de Estudantes de Nutrição de MT, de 

dia do nutricionista. 

redonda com o tema “Alimentos Regionais na promoção da alimentação saudável”. Nesse encontro 

e Coren.

GOIÁS

-
-

o resgate da prescrição dietética com foco no alimento ou nutriente; abordagem dos alimentos fun-
cionais e orgânicos; necessidade ou não de prescrição de suplementos. Também foram apresenta-

gestão de resíduos.

 Também participou do Goiânia Capital Fitness com um estande do CRN-1, pelo qual divulgou 
o Conselho, junto com o Sindicato dos Nutricionistas de Goiás. O CRN-1 e o Sindicato também estão 
presentes nos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional Estadual e Municipais em Goiânia e 
Aparecida de Goiânia.

do nutricionista junto aos hospitais, a qual é exigida por força de lei.
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N O T Í C I A S   D O S   E S T A D O S

TOCANTINS

segurança alimentar

 A delegacia do CRN-1 
comemorou o Dia do Nutricio-
nista com o III Encontro de Nu-
tricionistas do Tocantins, em 

-
versidade Federal de Tocantins 
durante o qual houve exibição 

-
-

bém foram expostos outdoors 
comemorativos à data em Pal-
mas, patrocinados pelo CRN-1 
e pela Secretaria Estadual de 
Comunicação. O CRN-1 tam-

Jornada de Terapia Nutricional 
do Tocantins, que contou com 
a presença de nutricionistas e 

 Nas conferências mu-
nicipais, regionais e estadual 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional, a conselheira Salete 
Klein e a delegada Valdirene 

CRN-1 participou ativamente da conferência de 
segurança alimentar

pós-graduação lato sensu de “Gestão da Produção de Refeições Saudáveis” direcionado 

inscrição será de 1º de fevereiro a 1º de março de 2012,  e a seleção dos alunos ocorrerá por 

útil do mês e aos associados da Associação de Nutrição do Distrito Federal (ANDF).  Na 

   
Para maiores informações sobre a grade curricular, o corpo docente, o cronograma, entre 
outras, acesse o sítio do CRN-1 www.crn1.org.br ou pelo e-mail alimentasaude@crn1.org.br.

CRN-1 e UnB promovem pós-graduação
para nutricionistas de UAN 

eventos e mediaram a dis-
cussão temática dos eixos da 
conferência. Na conferên-
cia estadual participaram 14 
nutricionistas de diferentes 
municípios, alguns como de-
legados, o que representa um 
avanço e demonstra o interes-
se da categoria pelas questões 
da segurança alimentar e nutri-
cional, em especial a alimenta-
ção escolar e nutrição na saúde 
coletiva. Na etapa nacional, em 
Salvador, a delegacia represen-
tou o Consea estadual com Val-

do estado, algumas com a pre-
sença da conselheira e da de-
legada,  como em Araguaína, 
Porto Nacional e Paraíso do To-

serão feitas em Gurupi, Mirace-
ma e Araguaína. Está sendo 

quantitativo de nutricionistas e 
técnicos em nutrição nas áreas 
de saúde, educação, assistên-
cia social e sistema prisional do 
estado, contando com a cola-

de conhecer as necessidades 
-

vos é solicitar abertura de va-

concurso público do estado 
previsto para 2012. 

 A delegacia de TO 

III Semana Acadêmica de En-

na qual a conselheira Salete 
Klein ministrou as palestras 
de abertura “Caminhos para 
a formação do nutricionista” 

-
sim como minicurso sobre as 
“Condições de trabalho em 
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A R T I G O

Nutricionistas construindo a

segurança alimentar
e nutricional no 
Brasil
Salete T. R. Klein *

 No período de 7 a 10 de novembro 
ocorreu em Salvador-Bahia a IV Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
com o objetivo de debater o estágio atual e 
propor novos rumos para a Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN).
 
 A participação dos nutricionistas tem 
sido decisiva para o avanço e garantia de direitos 

adequada e saudável, em todos os campos onde 

social, na defesa de populações tradicionais, 
para citar alguns exemplos. Os nutricionistas 
percebem a importância da participação nos 
espaços políticos decisórios tendo ampliado sua 
atuação principalmente em instâncias do controle 
social – conselhos de saúde, de assistência social, 
de segurança alimentar, de alimentação escolar 
principalmente. Com isso, a sua responsabilidade 
aumenta, pois se torna copartícipe no desenho 
de políticas e não meramente um espectador que 
aguarda decisões e as executa. 

 A participação de nutricionistas no 
debate iniciou no seu local de trabalho, depois 
nas conferências municipais, regionais, distritais 
e estaduais. Em vários lugares nossa categoria 

palestras, coordenou grupos de discussão e 
muitos colegas foram eleitos delegados para 
a etapa nacional, num reconhecimento por 
esse compromisso político. Assim, foi muito 

em Salvador, debatendo nos mais diversos 
campos, avançando das tradicionais áreas 
da saúde e da educação para discutir sobre 
territórios quilombolas e indígenas, reforma 
agrária e agricultura familiar como instrumentos 
de garantia do direito à alimentação. Foi uma 
satisfação ouvir o aplauso dos delegados às 
propostas de inserção de nutricionistas em áreas 
estratégicas para a SAN como a alimentação 
escolar, a pesquisa em SAN e o NASF por 
exemplo.

 Essas vitórias devemos muito à Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), 
que nos últimos 10 anos nos orgulha por ter sido 
uma referência na defesa do direito humano 
à alimentação adequada e saudável, tendo 

atuação de nutricionistas no país e na construção da 
própria política de SAN. 

regulatórios da PNSAN teve a participação 
fundamental de nutricionistas pesquisadores, 
professores, técnicos. Ressaltamos a Lei Orgânica 
de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN – Lei 

pelos nutricionistas em conjunto com diversos 
outros segmentos sociais. Essa construção passa 
por todos os municípios e estados brasileiros, 
assim todos poderemos contribuir onde estivermos 
trabalhando, seja em funções técnicas, gerenciais 

também de nosso esforço, comprometimento e 
competência política e técnica.

 Os resultados da Conferência podem ser 
vistos no site do Consea Nacional, bem como a 

gerais da Política Nacional de SAN.

 Para concluir, merece reconhecimento 
o fato de que muitos Conselhos Regionais, o 
Conselho Federal, sindicatos e associações de 
nutricionistas estiveram presentes à Conferência. 
Do CRN-1, a Presidente, Dra. Mara de Boni e 
outras conselheiras, lá estiveram como delegados, 
convidados e colaboradores dos estados, atestando 

categoria nos rumos da PNSAN e o SISAN no país. 

 Parabéns a todos os nutricionistas cujo 
trabalho diário, do mais simples ao mais complexo, 
vem construindo o direito à alimentação para a 
população.

atuação no estado de Tocantins.
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AGENDA DA NUTRIÇÃO

E-mail: oc.wnrio2012@gmail.com  

Local: Rio de Janeiro - RJ  - Contato pelo site: www.wphna.org 

MAIO

XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas
XI Congreso Argentino de Graduados en Nutricion
Promotor: Associacion Argentina de Graduados en Nutrición - Dias: 10 a 12 de maio de 2012 - Local: Rosario, Santa Fé. Repúbli-

Ganepão 2012 - V Congresso Brasileiro de Nutrição e Câncer (CBNC) e III International Conference of Nutritional Oncology 

 
XVI International Congress of Dietetics

site: www.internationaldietetics.org/icd.asp  - E-mail: icd2012@arinex.com.au

CONBRAN 2012 - XXII congresso Brasileiro de Nutrição e III Congresso Ibero-americano de Nutrição

Site: www.asbran.org.br  - E-mail: secretaria@asbran.org.br 

Cursos

Eventos

Documentos Necessários: Formulário de Inscrição, Cópia do Diploma, Currículo e Carta de Intenções.

Informações: www.alimentasaude.com.br   e www.crn1.org.br
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