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EDITORIAL

Experiência
e Inovação

Passamos em 2013 por um processo eleitoral que renovou em cerca de 50% o plenário do 
CRN-1, injetando nova energia e produzindo novos debates e ações. Grande número dos con-
selheiros traz consigo a experiência de três anos a frente do CRN-1, o que é importantíssimo 
para dar continuidade aos projetos e aos processos iniciados na gestão anterior. Somando-se 
a essas ações, com o novo plenário surgiram novas propostas que serão implementadas no 
decorrer do próximo triênio. A prioridade defi nida pelos conselheiros da gestão 2013-2016 é 
intensifi car a aproximação com os profi ssionais e estudantes, apresentando o trabalho que 
vem desenvolvendo em prol da Nutrição – que vai muito além das atribuições estabelecidas 
em lei. Uma das formas é por meio do aperfeiçoamento dos canais de comunicação com os 
inscritos (site, Facebook, boletim e revista eletrônicos).

Buscaremos, ainda, estar junto às instituições de ensino (IES) que, especialmente nos últimos 
anos, têm sido parceiras do CRN-1 em vários momentos. O Conselho tem participado de even-
tos e ministrado palestras nas IES, e as coordenações têm contribuído nas discussões da for-
mação e do exercício profi ssional.

E é com preocupação no fortalecimento da atuação profi ssional que o Conselho criou grupos 
de trabalho e câmaras técnicas nas áreas que considerou mais vulneráveis, a saber: alimenta-
ção coletiva, nutrição clínica e de saúde coletiva. O mais recente foi a instituição do grupo de 
trabalho que discutirá a Alimentação Escolar. Esses temas serão abordados em nossas próxi-
mas publicações.

Divulgamos nesta edição nossos projetos especiais, que são: o Prêmio Científi co Helena Feijó, 
com matérias sobre a premiação de 2013 e o resumo dos trabalhos vencedores, além da cha-
mada da edição de 2014, que já está com inscrições abertas; e o Alimenta Saúde, que iniciou 
a segunda turma de pós-graduação e está inscrevendo as empresas interessadas em receber 
a certifi cação CRN-1.

Fizemos um balanço das ações promovidas pelo CRN-1 em 2013 nas datas comemorativas 
– dias do Técnico em Nutrição e do Nutricionista, na luta contra o Ato Médico, no Congresso 
Internacional sobre Saúde da Pessoa com Defi ciência, na Ofi cina de Formação Profi ssional, 
entre outras. Também apresentamos as parcerias realizadas com outros conselhos profi ssio-
nais, Secretarias de Estado, entidades sindicais, Ministério Público, Vigilância Sanitária, assim 
como a participação do CRN-1 nos conselhos de saúde, de alimentação escolar e de segurança 
alimentar e nutricional, tanto no DF como em GO, MT e TO.

Também destacamos o trabalho do setor de fi scalização do CRN-1 que conseguiu excelen-
tes resultados em 2013. As fi scais empenharam-se em suas ações orientadoras, destacando 
a importância do nutricionista e a necessidade de adequação de quadro técnico e condições 
adequadas para o desempenho de suas ações. Esta e outras ações institucionais resultaram 
em melhorias nas condições de trabalho e contratações de nutricionistas pelas empresas e 
órgãos visitados.
Boa leitura!

MARA SALETI DE BONI

Presidente CRN-1
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Como se faz a cada início de ano, resgatamos as principais atividades realizadas pelo CRN-1 em 
2013. Mesmo assim, não se consegue abranger todo o universo de representações, parcerias, 
discussões do Sistema CFN/CRN, debates provocados por outras instituições e participações 
em debates de políticas públicas promovidos pelos órgãos públicos. 
Com essa amplitude de temas, foi feito um resumo das principais atividades, enquanto outras 
constam de matérias específi cas, como o processo eleitoral que defi niu o plenário da gestão 
2013/2016, o trabalho do setor de fi scalização do CRN-1, a premiação dos trabalhos vencedo-
res do Prêmio Científi co Helena Feijó, o balanço fi nanceiro do ano passado, o projeto Alimenta 
Saúde, entre outros.
É importante ressaltar que as ações aqui destacadas não contemplam o trabalho de rotina, 
como a emissão de documentação, as orientações às empresas e aos profi ssionais, as reuniões 
plenárias e das comissões do CRN-1, as representações em eventos/atividades e palestras pro-
feridas pelos conselheiros, entre tantas outras.

CRN-1 AMPLIA CAMPO DE ATUAÇÃO NAS 

DISCUSSÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E 

PARCERIAS COM OUTROS ÓRGÃOS

O CRN-1, em 2013, articulou várias ações em 
parceria com gestores, Ministério Público, outros 
conselhos profi ssionais, Vigilância Sanitária, enti-
dades de classe, todas com o intuito de alcançar 
a fi nalidade do órgão, que é orientar, fi scalizar e 
disciplinar o exercício profi ssional tendo em vista 
contribuir para a saúde da população.
Participa ativamente das discussões das po-
líticas públicas na área da Nutrição, sendo 
membro dos Conselhos de Alimentação Es-
colar, de Segurança Alimentar e Nutricional, 
de Saúde no Distrito Federal, Goiás, Mato 
Grosso e Tocantins. Também integra o Fórum 
dos Conselhos Regionais das Profi ssões Regu-
lamentadas do Distrito Federal. Com o CREF 
14 (Goiás), participa das discussões da cons-
trução da Cartilha de Recomendações para o 
Combate à Obesidade Infantil nas Escolas.
Com o Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios, o CRN-1 fi rmou parceria para 
atuar na fi scalização e análise da situação da 
alimentação do sistema prisional do Distrito 
Federal. Em Mato Grosso, são realizadas Fisca-
lizações Preventivas Integradas, envolvendo 
o MP e outros órgãos. Firmou Termo de Coo-
peração Técnica com o MP de Goiás, visando 
estabelecer ação conjunta de fi scalização de 
forma a assegurar o cumprimento do Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar e do Pro-
grama Bolsa Família.

Em parceria com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e do Trabalho do Distrito Federal 
(Sedest), desde 2012 realiza fi scalizações nos 
restaurantes comunitários. Em Goiás, con-
quistou a representação na Mesa de Negocia-

Ações CRN-1

CONGRESSO DEBATE O ATENDIMENTO À 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Em dezembro de 2013, como resultado de 
dois anos de discussões e empenho dos 
conselhos regionais das áreas da saúde do 
Distrito Federal, aconteceu o I Congresso In-
ternacional sobre Saúde da Pessoa com De-
fi ciência, que contou com a participação de 
cerca de 1.700 inscritos de todos os estados 
do Brasil e mais cinco países (Chile, Argentina, 
Venezuela, Portugal e Estados Unidos).
Na Nutrição, o CRN-1 organizou palestras e 
ofi cinas de alto gabarito, com especialistas de 
Portugal, São Paulo e Distrito Federal, que trou-
xeram as novidades do atendimento a pessoas 
portadoras de defi ciências e das políticas pú-
blicas para este público. Para a presidente do 
CRN-1, Mara De Boni, o Congresso atingiu seus 
objetivos, que eram sensibilizar os profi ssio-
nais para essa temática, conscientizando-os da 
necessidade de um melhor preparo para um 
atendimento qualifi cado e inclusivo.

Ofi cina  de Comunicação 
e Saúde promovida pelo 
CRN-1 no I CISPOD”
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ção Permanente da Secretaria de Estado de 
Saúde, um importante fórum para construção 
de novos modelos de relações de trabalho. 
Para discussão e proposição de ações, jun-
tamente com especialistas renomados das 
principais áreas de atuação profi ssional, vem 
criando Câmaras Técnicas e Grupos de Tra-
balho, que tem produzido resultados impor-
tantes. O primeiro resultado foi o projeto Ali-
menta Saúde (veja a matéria completa nesta 

CRN-1 PARTICIPA ATIVAMENTE DO

MOVIMENTO CONTRA O “ATO MÉDICO” 

A luta contra o Projeto de Lei 268/2002, conhecido como o “Ato Médico”, foi vitoriosa quando a 
presidenta Dilma Roussef vetou em 2013 os artigos que ameaçavam a autonomia e a multidisci-
plinaridade do exercício das demais profi ssões da área da saúde, em favor da Medicina. 

O CRN-1 esteve presente nas manifestações organizadas em Brasília, junto com as 14 entida-
des representantes das profi ssões da Saúde, em reuniões, passeatas e acompanhamento das 
votações no Congresso Nacional. 
“Nunca fomos contra a regulamentação da Medicina como profi ssão, mas contra aqueles pon-
tos que desrespeitavam a autonomia profi ssional das demais áreas da Saúde e os princípios 
básicos do Sistema Único de Saúde (SUS). Depois de quase 12 anos, fi nalmente foi votada e 
solucionada essa questão”, avalia a presidente do CRN-1, Dra. Mara Saleti De Boni.

revista), a inclusão do cargo de nutricionista 
na Secretaria da Criança e do adolescente 
para atendimento aos menores infratores, a 
implantação de monitorizarão das dietas en-
terais fabricadas e manipuladas por empresa 
pela Vigilância Sanitária de Goiás, dentre ou-
tros. Na próxima edição da Revista CRN-1 será 
produzida uma matéria específi ca detalhan-
do o trabalho desses especialistas junto com 
o Conselho.

CRN-1 presente nas manifestações em Brasília contra o Ato Médico
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COMEMORAÇÕES DO DIA DO 

NUTRICIONISTA E DO TND 

Em 2013, o Conselho promoveu o II Encontro 
do Técnico em Nutrição e Dietética (junho) e 
o VI Simpósio de Nutrição do Distrito Federal 
(agosto), em Brasília, para homenagear os 
profi ssionais da área da Nutrição. Na abertu-
ra do Simpósio, foi realizada a premiação dos 
trabalhos vencedores do VI Prêmio Científi co 
Helena Feijó.

Nos demais estados da 1ª Região, as dele-
gacias fi rmaram parcerias com as universi-
dades e sindicatos para comemorar o Dia 
do Nutricionista. Em Goiás, promoveu o 2º 
Encontro Científi co de Goiás junto com o 
Sindicato. Mato Grosso realizou a 5ª Sema-
na da Nutrição de MT com as universidades 
daquele estado. Em Palmas, a delegacia do 
CRN-1 e a Universidade Federal do Tocantins 
(UFT) promoveram o evento “O profi ssional 
Nutricionista e suas interfaces”.
 

SISTEMA CFNCRN AMPLIA O DEBATE 

SOBRE A QUALIDADE NA FORMAÇÃO E 

NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 
Coordenadores dos cursos de Nutrição da 
1ª Região (Goiás, Distrito Federal, Tocantins 
e Mato Grosso) participaram de uma ofi cina 
promovida pelo CRN-1 no Distrito Federal, 
na qual discutiram o ensino e o exercício pro-
fi ssional. O resultado desse debate foi levado 
para o Encontro Nacional de Formação Pro-
fi ssional, promovido pelo CFN, em setembro, 
que reuniu docentes, estudantes e represen-
tantes dos ministérios da Saúde, Educação e 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
e de entidades de nutricionistas.  
O evento debateu temas como as experiên-
cias de renovação curricular dos cursos de 
Nutrição; as linhas de ações e estratégias de 
articulação entre as entidades de Nutrição e 
as instituições de ensino superior; políticas 
públicas que contam com nutricionistas, 
entre outros. 

O público do encontro foi dividido em três 
ofi cinas de trabalhos: “Consenso de habilida-
des e competências do nutricionista em Saú-
de Coletiva/campo de formação e atuação 
na saúde coletiva”; o “Marco de Referência de 
Educação Alimentar e Nutricional para políti-
cas públicas e sua interface com a formação 
do nutricionista”, e as “Orientações para a 
construção do projeto político pedagógico”.
Ao fi nal, foi produzido um documento com 
proposições fundamentais para subsidiar a 
qualidade na formação e no exercício pro-
fi ssional do nutricionista. O documento fi nal 
pode ser acessado no site (www.cfn.org.br).    

Coordenadores dos cursos de Nutrição discutem formação profi ssional
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CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA PRIMEIRA REGIÃO (CRN-1)

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Discriminação das Receitas Orçada Arrecadada Discriminação das Despesas Autorizada Realizada

Receitas de Contribuições  1.400.000,00  1.470.432,15 Despesas c/Pessoal e Encargos 
e Benefícios

 972.000,00  906.253,18 

Receitas de Serviços  96.000,00  88.692,59 Material de Consumo  40.080,00  15.108,50 

Receitas Financeiras  145.500,00  129.917,85 Uso de Bens e Serviços  173.012,11  143.435,08 

Transferências Correntes  50.000,00  50.000,00 Serviços de Terceiros P. Jurídica  464.507,89  372.782,46 

Outras Receitas Correntes  58.500,00  9.720,79 Demais Despesas Correntes  11.400,00  5.533,62 

Receitas de Capital  350.000,00  - Despesas de Capital  439.000,00  28.372,58 

TOTAL  2.100.000,00  1.748.763,38 TOTAL  2.100.000,00  1.471.485,42 

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA PRIMEIRA REGIÃO (CRN-1)E NUTRICIONISTAS - CRN - 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

ATIVO CIRCULANTE  1.148.735,87 PASSIVO CIRCULANTE  49.489,85 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  1.005.752,21 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO 
PRAZO

 30.434,87 

CRÉDITOS A CURTO PRAZO  118.947,19    OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  52,37 

DEMAIS CRÉDITOS A VALORES A CURTO 
PRAZO

 22.758,69    OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS 
ENTES

 89,88 

ESTOQUES  1.277,78    DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  18.912,73 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  1.631.382,25 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  - 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  582.104,11 

CRÉDITOS A LONGO PRAZO  582.104,11 

IMOBILIZADO  1.037.087,23 

BENS MÓVEIS  347.801,04 TOTAL DO PASSIVO  49.489,85 

BENS IMÓVEIS  689.286,19 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

INTANGÍVEL  12.190,91 

SOFTWARES  12.190,91 RESULTADOS ACUMULADOS
 2.730.628,27 

Total 2.780.118,12 2.780.118,12

NOTA: No confronto entre a disponibilidade fi nanceira do exercício de 2013 no motante de R$ 1.005.752,21, e o 
passivo fi nanceiro do exercício de 2013 no montante de R$ 49.489,85, constatou-se um Superávit Financeiro no 
valor de R$ 956.262,36.         
 
José Eustáquio de Oliveira        
Assessoria Contábil         
CRC-013373/P         
 

NOTA: Na análise da demonstração orçamentária, verifi ca-se que o CRN-1  arrecadou o  montante de  R$ 
1.748.763,88,  que  corresponde  a 83,27%  do  orçamento  previsto  que  é  de  R$ 2.100.000,00,  bem  como  
realizou  despesas  no  montante de R$ 1.471.485,42,  que  corresponde  a  70,07%  do orçamento previsto, 
apresentando  um  Superávit Orçamentário  da ordem  de R$  277.277,96, o que signifi ca dizer que do valor 
arrecadado o Conselho gastou o equivalente a 84,14%.

Demonstrativo
Financeiro 2013
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ARTIGO

Consenso sobre 
Habilidades e 
Competências do 
Nutricionista no 
Âmbito da Saúde 
Coletiva

1  Universidade de Brasília
2  Universidade Federal de Goiás 

ELISABETTA RECINE 1 
E ANDREA SUGAI 2

Passamos por uma reconfi guração do campo 
de trabalho do nutricionista pela qual mesmo 
os espaços de atuação considerados clássicos 
estão sendo ampliados e renovados. As novas 
demandas de atuação confi guram desafi os 
tanto para a formação básica do profi ssional, 
como nas alternativas de educação continua-
da. O Observatório de Políticas de Segurança 
Alimentar e Nutrição da Universidade de Bra-
silia (Opsan/UnB), em sua linha de estudo In-
serção das Ações Alimentação e Nutrição na 
Atenção Básica, tem realizado estudos sobre 
a formação do nutricionista na área de saú-
de coletiva. O mais recente deles foi o “Con-
senso sobre Habilidades e Competências do 
Nutricionista no Âmbito da Saúde Coletiva”. 
O objetivo do estudo foi caracterizar os co-
nhecimentos, habilidades, atitudes e “formas 
de pensar” necessários para a ação profi ssio-
nal/funções do nutricionista no campo da 
saúde coletiva. Essa área é caracterizada pela 
confl uência de saberes de diferentes áreas e 
extrapola o campo biológico e da saúde estri-
to senso. Se o pensar em saúde coletiva tem 
essas dimensões, podemos também identifi -
car que, aos poucos, o fazer também está se 
expressando em outras áreas que não apenas 
a saúde – o nutricionista está atuando na edu-
cação, desenvolvimento social e diferentes 
expressões da área de segurança alimentar e 
nutricional. E a tão almejada inserção ao SUS 
tem se tornado uma realidade com crescen-
tes experiências qualifi cadas. Assim, a moti-
vação para realização deste estudo foi refl etir 
o presente para propor o futuro da formação 
profi ssional. A proposta inicial submetida ao 
Consenso foi estruturada levando em consi-
deração as discussões internas, a prática pro-

fi ssional e a literatura científi ca. Os aspectos 
considerados importantes sobre Habilidades 
e Competências do Nutricionista no Âmbito 
da Saúde Coletiva foram dispostos no forma-
to de matrizes e apresentados a um grupo de 
profi ssionais que compuseram um painel. O 
Consenso foi elaborado, utilizando-se a técni-
ca Delphi, por meio de três rodadas.

O painel foi composto considerando os prin-
cipais campos de prática da saúde coletiva, 
saúde, educação e segurança alimentar e 
nutricional (SAN), no âmbito do desenvolvi-
mento social. Foram contatados os coordena-
dores dessas áreas na administração federal, 
solicitando a indicação de participantes nos 
estados e municípios, além de conselhos de 
nutricionistas, associações de nutrição, cursos 
de nutrição e pesquisadores. Dos que respon-
deram, 81 concluíram as três rodadas.

FUNÇÕES ESSENCIAIS/CENTRAIS

O trabalho do nutricionista em saúde 
coletiva reúne um conjunto de desa-
fi os, entre eles:

a análise dos problemas, considerando 
a determinação social da saúde e da ali-
mentação e nutrição;

a escolha de estratégias de ação basea-
da em evidências e efetividade;

a compreensão da abrangência deste 
campo de conhecimentos e saberes em 
suas relações com a saúde coletiva e as 
demais ciências; e

a consideração da função/ação essen-
cial requerida para alcançar uma inter-
venção efi ciente e efi caz na prática.
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Considerando esses desafi os e o cenário só-
cio-sanitário do país, no qual a condição ali-
mentar-nutricional vem se destacando como 
questão de saúde coletiva, o delineamento 
das principais funções neste campo se revela 
oportuno e de grande relevância. Vale salien-
tar que a ação em alimentação e nutrição em 
saúde coletiva, no contexto deste consenso, 
não se limita à área da saúde estrito senso e 
avança para outras, atualmente compreendi-
das no escopo do conceito de SAN. 

A defi nição das funções essenciais/centrais 
no campo da alimentação e nutrição em 
saúde coletiva deve considerar uma série de 
pressupostos relevantes, incluindo que:

As funções da área são defi nidas como 
as atividades (processos, práticas, servi-
ços e programas) realizadas pelos pro-
fi ssionais a fi m de promover alimen-
tação adequada e saudável, nutrição, 
saúde e bem-estar das populações.

As funções consideradas essenciais/
centrais são aquelas absolutamente 
necessárias, sem as quais propiciariam 
lacunas no alcance da efi ciência e efi -
cácia na prática em saúde coletiva. 

A importância das ações/funções pode 
variar, dependendo da inserção do 
profi ssional e do ponto de referência 
da análise.

As funções estão inter-relacionadas e 
são complementares.

As funções visam articular a ação ne-
cessária para tratar efi cazmente os pro-
blemas ou questões no campo de ali-
mentação e nutrição em saúde coletiva 
e, consequentemente, proporcionar 
uma base para identifi car necessidades 
na formação dos profi ssionais.

A situação real muitas vezes pode estar 
distante da proposta. Neste caso, as fun-
ções apresentadas para o Consenso têm 
caráter de “realidade a ser alcançada”.

AS FUNÇÕES DO NUTRICIONISTA EM 
SAÚDE COLETIVA 

O painel, a seguir, contém as propostas refe-
rentes às funções do nutricionista em saúde 
coletiva, descrito em ordem decrescente de 
conformidade ao Consenso de Habilidades e 
Competências do Nutricionista no Âmbito da 
Saúde Coletiva. As funções apresentadas fo-
ram consideradas como sendo sempre uma 
função do nutricionista em saúde coletiva.

A equipe do Opsan desenvolveu a reorgani-
zação e reagrupamento das funções – como 
proposto nas ofi cinas de diálogos – a partir 
de seis conjuntos de funções que permitem 
um agrupamento, quais sejam: Planejamento 
e gestão de programas, de ações, de pessoas 
e do conhecimento e informação.

Monitoramento e avaliação de progra-
mas e ações.

Diagnóstico e monitoramento de pes-
soas e grupos populacionais.

Promoção da saúde e educação ali-
mentar e nutricional.

 Implementação de programas e de-
senvolvimento de ações.

Advocacy e estabelecimento de parcerias.

Ao fi nal, avaliou-se a importância de sermos 
fi éis aos resultados do estudo e que seria 
mais promissor que cada instituição e grupo 
interessado em utilizar estes resultados pu-
dessem avaliar a pertinência de realizar essa 
reorganização, e que a faça segundo seus cri-
térios e necessidades. 

DESDOBRAMENTOS POSSÍVEIS

As atividades realizadas em paralelo às eta-
pas do Consenso geraram um conjunto de 
sugestões e recomendações, apresentadas 
a seguir para avaliação e adoção pelas insti-
tuições formadoras, órgãos reguladores do 
exercício profi ssional, pesquisadores, profi s-
sionais e militantes em ANSC: 

Foi praticamente consenso que é urgen-
te e necessária a ampliação dos campos 
de prática no processo de formação. As 
oportunidades de aprendizagem e re-
fl exão precisam estar disponíveis mais 
precocemente nos cursos de gradua-
ção e precisam integrar conhecimentos, 
abordagens e conteúdos.

O desenvolvimento de abordagens in-
tegradas de conhecimentos de distin-
tas naturezas também foi uma suges-
tão recorrente.

A valorização dos projetos de extensão 
é oportunidade excelente para gera-
ção de campos de prática integrada e 
de abordagem de aspectos nem sem-
pre contemplados no processo educa-
cional formal.
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É preciso estreitar a parceria com os 
serviços nas diferentes áreas para que 
os campos de prática se aproximem da 
realidade e os preceptores se perce-
bam como colaboradores e formado-
res, identifi cando que essa atividade 
pode qualifi car o serviço e benefi ciar 
a todos.

Um grande desafi o dos cursos atu-
almente: adotar metodologias de 
ensino-aprendizagem ativas e proble-
matizadoras. Levantou-se que a área 
de ANSC muitas vezes fi ca isolada por 
abordar e demandar conhecimentos 
de ciências humanas e utilizar meto-
dologias participativas, dentre outras; 
enquanto os demais cursos têm estru-
tura mais tradicional. 

Portanto, o movimento de renovação 
no ensino-aprendizagem em ANSC só 
será bem-sucedido se envolver as de-
mais áreas de formação e prática do 
nutricionista.

Foi detectado que um conjunto de aspec-
tos das funções e competências do nutri-
cionista em saúde coletiva não é exclusivo 
da ANSC e deve integrar, de maneira trans-
versal, a formação e ação do profi ssional 
em qualquer área de trabalho.

Vale destacar a gravidade do movimen-
to de refl uxo dos conteúdos das ciên-
cias humanas nos cursos de graduação, 
detectado na redução da carga horária 
dos cursos e na desvalorização dessa 
formação pelo mercado. No entanto, 
considerando os modelos econômicos 
hegemônicos e suas consequências 

para o sistema alimentar global, avalia-
-se que as ciências humanas são ele-
mentos de diferenciação, qualifi cação e 
valorização da ação profi ssional.

O profi ssional, como todo cidadão, é 
chamado a se posicionar sobre equida-
de, sustentabilidade, justiça, direito hu-
mano à alimentação adequada, sobera-
nia alimentar e SAN. Assim, manifesta-
ções contundentes foram explicitadas 
quanto à necessidade de priorizarmos, 
radicalmente, a formação visando à 
saúde e não à doença.

Na análise de conjuntura da formação 
profi ssional, constatou-se a urgência 
em se desenvolver ações de formação 
e apoio continuado aos docentes das 
disciplinas/módulos que compõem a 
ANSC. O crescimento intenso e acele-
rado, na última década de cursos de 
graduação gerou demanda por docen-
tes que não pode ser atendida de ma-
neira adequada, com alta rotatividade, 
insufi ciência de formação específi ca, 
entre outros.

Considerando o pequeno número de 
estudos sobre o tema, destacou-se que 
a formação do profi ssional precisa ser 
valorizada enquanto tema de pesquisa.

Mesmo tendo claro que formação não 
se esgota na graduação, ponderou-se 
que esta etapa precisa ser revalorizada. 
Renovar a forma de ensinar-aprender 
é o único caminho que viabilizará no-
vos projetos pedagógicos, patamares e 
percepções para formar um profi ssional 
apto a atuar de forma multidisciplinar.
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Atenção nutricional (de indivíduos e 
coletividades, ação em nível familiar e 
comunitário).

Promoção da saúde e educação ali-
mentar e nutricional (comportamento 
e cultura alimentar, culinária, estraté-
gias, recursos e ações).

Ética e prática profi ssional (trabalho 
em equipe, ética, confl ito de interesses, 
relação público-privado, postura pro-
fi ssional).

Liderança e Gestão de Pessoas.

Gestão da informação e conhecimento 
(trabalho em rede). 

Foi sugerida a criação de mecanismos 
de regulação do ensino, a revisão das 
diretrizes curriculares e o estabeleci-
mento de critérios de acompanhamen-
to dos cursos. Essas propostas devem 
ser avaliadas à luz de uma estratégia 
de organização da formação profi ssio-
nal com defi nições de planos contendo 
objetivos a serem alcançados a curto, 
médio e longo prazo, nos quais parce-
rias e responsabilidades sejam defi ni-
das e compartilhadas.

OS EIXOS TEMÁTICOS

As competências foram dispostas nos seguin-
tes eixos temáticos:

Capacidade em instrumentos analíti-
cos (epidemiologia, sistemas de vigi-
lância alimentar e nutricional, estatísti-
ca, técnicas de pesquisa, ação baseada 
em evidências).

Nutrição humana (avaliação nutricio-
nal, necessidades nutricionais no curso 
da vida, guias alimentares).

Alimentos (higiene e tecnologia de ali-
mentos, vigilância de alimentos, técni-
ca dietética, fortifi cação, regulação).

Sistemas alimentares (produção de ali-
mentos, sistemas de abastecimento e 
comercialização, produção agroecoló-
gica, dinâmica dos sistemas alimenta-
res, determinantes comerciais e econô-
micos dos sistemas alimentares).

Direito humano à alimentação adequa-
da (DHAA), SAN e soberania alimentar 
(SA).

Sistemas de políticas públicas: saúde, 
educação e SAN.

Gestão e coordenação de programas, 
projetos e ações, gestão pública.

O documento completo do Consenso será enviado a todos os cursos de nutrição 
do país e está disponível em: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.
php?articleId=895 ou http://www.ideiasnamesa.unb.br/index.php?r=noticia/
view&id=277. 

Conheça o documento e envie suas considerações, críticas e sugestões para  
opsan@unb.br
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Eleições

CRN-1 sob 
nova direção
A eleição dos dias 9 e 10 de setembro de 2013 
referendou a nova gestão que estará à frente 
do CRN-1 no período de 2013 a 2016. A posse 
dos novos conselheiros aconteceu no dia 4 de 
outubro, com a presença de vários membros 
da gestão 2010/2013, representantes de ou-
tros conselhos de classe, do CFN, das institui-
ções de ensino e colegas nutricionistas.
A eleição foi conduzido pela Comissão Eleito-
ral composta pelas nutricionistas Maria Olím-
pia Marotta Gardino (presidente), Sonia M. 
Alves Xisto Cardoso, Cinéia Alves, Clara dos 
Santos e Zana M. Silvello de Mello Lima.
O processo eleitoral transcorreu sem transtor-
nos e com a máxima transparência. Dos 4.700 
(quatro mil e setecentos) inscritos no Conse-
lho Regional de Nutricionistas da 1ª Região 
aptos a votar, 3.549 (três mil, quinhentos e 
quarenta e nove), ou seja, 75,51% registraram 
seus votos eletrônicos, sendo o percentual de 
comparecimento considerado perfeitamente 
válido. A chapa “Experiência e Inovação” rece-
beu 66,99% dos votos válidos. 
Em sua campanha, a chapa eleita “Experiên-
cia e Inovação” defi niu como eixo principal 
de ação “O papel social e político do CRN-1”. 
“Grandes mudanças devem ser permanente-
mente construídas e reconstruídas a partir do 
conhecimento prévio, da avaliação das ações 
e de experiências já vivenciadas”, avaliam os 
membros da chapa eleita.

COMPONENTES DO 
NOVO PLENÁRIO
GESTÃO 2013/2016
 •Aldemir Soares Mangabeira, CRN-1 nº 1.700 (DF)

•Andrielle Haddad Rezende de Oliveira, CRN-1 nº 

3.154 (DF)

•Dulcilene Montalvão da Silva, CRN-1 nº 836 (DF)

•Elaine Bastos Quinteiro Montenegro, CRN-1 nº 

1.454 (MT)

•Eloise Schott, CRN-1 nº 8.624 (TO)

•Giselle da Silva Freitas, CRN-1 nº 576 (GO)

•Gleiva Candida Gonçalves Staciarini, CRN-1 nº 

3.308 (GO)

•Karin Eleonora Savio de Oliveira, CRN-1 nº 979 (DF)

•Karla Daniela Ferreira, CRN-1 nº 4.396 (DF)

•Kelva Karina Nogueira de Carvalho de Aquino, 

CRN-1 nº 1.484 (DF)

•Lorena Gonçalves Chaves Medeiros, CRN-1 nº 

2.710 (DF)

•Mara Saleti De Boni, CRN-1 nº 413 (DF)

•Maria Cristina Guedes de Souza, CRN-1 nº 177 (DF)

•Marta Rejane Ribeiro dos Santos, CRN-1 nº 1.979 (DF)

•Míriam Regina Fagundes Salomão, CRN-1 nº 410 (DF)

•Rita de Cássia Coelho de Almeida Akutsu,CRN-1 nº 

3.044 (DF)

•Raquel Adjafre da Costa Matos, CRN-1 nº 2.980 (DF)

•Suzana Ribeiro Gomes Pereira Furtado, CRN-1 nº 

2.305 (DF)

PROPOSTAS DA CHAPA “EXPERIÊNCIA E INOVAÇÃO”

• Aproximar o CRN das IES por meio de eventos ofi ciais realizados pelo menos uma 
vez ao ano que possam dar visibilidade à profi ssão desde a academia e fortalecer as 
áreas de atuação.
• Dar continuidade à aproximação com as entidades da categoria (associações 
profi ssionais e sindicatos). 
• Dar visibilidade para a população, empresários e gestores públicos sobre o papel do 
nutricionista em todas as áreas de atuação.
• Empenhar-se no reconhecimento e importância do nutricionista pelos gestores, 
para adequação de quadro técnico e condições adequadas para o desempenho de 
suas ações.
• Expandir o Curso de especialização de Gestão de Qualidade em UAN em convênios 
com a UFT, UFMT e UFG e o Certifi cado de Qualidade para os restaurantes. 
• Integrar o CRN-1 à sociedade civil organizada que atua na área Alimentação e 
Nutrição, como conselhos de saúde, conselho de alimentação escolar e conselho de 
segurança alimentar.
• Intensifi car as orientações aos profi ssionais e empresas por meio da fi scalização.
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Fiscalização

Sucesso das 
atividades 
fi scais do 
CRN-1

DISTRITO FEDERAL

Foram realizadas visitas em todos os restau-
rantes comunitários do DF em parceria com 
as fi scais da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e do Trabalho (Sedest). Verifi cou-se 
uma melhora da atuação do profi ssional e 
o número de não conformidades diminuiu 
uma vez que as empresas ajustaram o qua-
dro técnico – em todos os restaurantes houve 
contratação de um nutricionista para quadro 
técnico além do Responsável Técnico (RT). 
No segundo semestre de 2013 foi intensifi ca-

da a ação junto às clínicas de nutrição, con-
sultórios e instituições multidisciplinares que 
possuem o serviço de nutrição, instituições 
de longa permanência de idosos e também 
às empresas vinculadas ao Programa de Ali-
mentação do Trabalhador (PAT), tanto con-
cessionárias como autogestão. 

Foram realizadas visitas de interiorização nos 
municípios de Planaltina de Goiás e Formo-
sa-GO. Em cada município foram aplicados 
roteiros com os nutricionistas de hospitais 
municipais, PNAE, clínicas de atendimentos, 
centros de saúde e foi solicitada a contrata-
ção de profi ssionais por várias empresas. 

A ação da fi scalização dos Conselhos Regio-
nais de Nutricionistas tem como objetivo 
principal o caráter orientador, sem perder 
de vista o caráter fi scalizador. A rotina fi scal 
consta principalmente de visitas fi scais aos 
profi ssionais e às empresas/gestores públi-
cos, nos vários segmentos (produção de ali-
mentos, hospitais, escolas, creches etc.).

O CRN-1 realizou em 2013 um total de 1.648 
visitas fi scais. Dessas visitas, 1.285 a pessoas 
jurídicas inscritas ou com obrigatoriedade de 
registro ou cadastro no CRN, a fi m de verifi car 
a atuação da empresa, existência de quadro 
técnico compatível com a legislação, a pre-
sença de nutricionista responsável técnico 
(toda empresa registrada deve obrigatoria-
mente ter nutricionista responsável técni-
co). Como resultado das visitas às empresas 
foram lavrados 893 termos de orientação, 
235 termos de notifi cação e 157 autos de in-
fração.  Dos documentos sem regularização 
foram abertos 52 processos de infração, sen-
do 30 por “inexistência de nutricionista RT” e 
22 por “pessoa jurídica em atividade sem re-
gistro no CRN”. Verifi cou-se que após a ação 
fi scal, 64 empresas se inscreveram no CRN-1 
e 148 nutricionistas foram contratados como 
responsáveis técnicos. 

As fi scais também visitaram 385 nutricionis-
tas para verifi cação do exercício profi ssional 
e orientações, com aplicação de roteiro de 
visita técnica nas principais áreas de atuação 
dos nutricionistas: 60% em UAN (229), 18% 
em hospitais públicos e privados (69), 12% 
em escolas públicas e privadas (45), 6% em 
consultórios (24), e 4% em outras áreas (18) 
– refeição convênio, indústria, instituições de 
longa permanência para idosos e banco de 
leite humano.
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GOIÁS

As visitas da fi scalização em Goiás às unida-
des de produção de alimentos foram intensi-
fi cadas em 2013, especialmente nas empre-
sas em que RT o tem carga horária menor que 
a preconizada pela Resolução 380/2005. Para 
2014, o CRN-1 buscará parceria com o Sindi-
cato para tentar solucionar o problema. 
Foram realizadas visitas de interiorização nos 
municípios de Rio Verde, Jataí, Anápolis, Ne-
rópolis, Senador Canedo, Piracanjuba, Caldas 
Novas e Pires do Rio, com fi scalização em hos-

pitais, secretarias municipais de educação, in-
dústrias e concessionárias de alimentação. Foi 
feito o levantamento das indústrias de Apa-
recida de Goiânia para identifi cação daquelas 
que fornecem refeições a funcionários para 
verifi car e exigir presença de nutricionista RT.

As conselheiras Giselle Freitas e Gleiva Cândi-
da participaram de visitas itinerantes com a 
fi scal nos municípios de Piracanjuba, Caldas 
Novas e Pires do Rio, quando foram intensifi -
cadas ações nos hospitais, Secretaria de Edu-
cação e Vigilância Sanitária. Neste caso, a visi-
ta teve o intuito de estabelecer parcerias na 
fi scalização de empresas – cozinha industrial, 
PAT e hospitais.

MATO GROSSO 

Em Mato Grosso  foram feitas visitas de inte-
riorização na Chapada dos Guimarães, Poco-
né, Nossa Senhora do Livramento, Sorriso e 
Rondonópolis, com a orientação dos profi s-
sionais em relação as suas atribuições, bem 
como das exigências feitas às Pessoas Jurídi-
cas – em Sorriso e Rondonópolis, gerou diver-
sos registros de empresas.
Em Cuiabá e Várzea Grande, todos os hospi-
tais foram visitados e os profi ssionais orienta-
dos com aplicação de roteiro de visita técnica. 
Após ação do CRN-1, a Santa Casa de Cuiabá 
aumentou seu quadro técnico. 
Em relação às parcerias formadas com outros 
órgãos destacaram-se novamente a parceria 
junto à FPI (Fiscalização Preventiva Integra-
da), Ministério Público e Conselho de Alimen-
tação Escolar de Mato Grosso, com visitas de 
fi scalização realizadas em conjunto. Não se 
pode deixar de destacar a parceria com as 
instituições de ensino superior do estado no 
sentido de promover eventos e capacitação 
profi ssional. 

TOCANTINS 

Em 2013, o CRN-1 contratou nova fi scal para 
Tocantins, que iniciou suas atividades em ju-
lho. Sua primeira ação foi fi scalizar o restau-
rante comunitário da capital, que resultou na 
contratação de duas profi ssionais, sendo uma 
delas Responsável Técnica. Em setembro foi 
visitado o restaurante comunitário de Ara-
guaína.

A fi scal realizou visita de orientação a quase 
90% dos estabelecimentos inscritos no PAT. 
Também foram visitados todos os hospitais 
públicos e particulares da capital, tanto na 
área clínica como na área de produção. 
Em setembro foram realizadas visitas de in-
teriorização e itinerantes nos municípios de: 
Paraíso, Porto Nacional, Gurupi e Araguaína. 
Foi visitada a maioria dos hospitais públicos 
e particulares, com solicitação de contratação 
de Nutricionista RT onde não havia. Os restau-
rantes que atuam como concessionária e pos-
suem cadastro no PAT também foram visita-
dos e àqueles irregulares foi solicitado que se 
registrassem e contratassem Nutricionista RT. 

No município de Araguaína, foi realizada visi-
ta itinerante juntamente com a ex-presidente 
Salete Klein e fi rmada parceria com a Vigilân-
cia Sanitária. Também ocorreu reunião com 
promotores do Ministério Público para tratar 
da melhoria dos serviços ligados à Nutrição 
tais como: merenda escolar, hospitais etc.
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Prêmio Científi co

ABERTAS 
INSCRIÇÕES 
PARA PRÊMIO 
DO CRN-1

Os vencedores na categoria profi ssional terão 
a oportunidade de apresentar seu trabalho 
durante o evento em comemoração ao Dia 
do Nutricionista, em local a ser defi nido pela 
Comissão Organizadora.

Conheça a íntegra do regulamento do VII 
Prêmio Científi co Helena Feijó no site http://
crn1.org.br/helenafeijo/ 

Para avaliação dos trabalhos, foi nomeada 
Comissão Julgadora composta por especia-
listas da área da Nutrição com atuação fora 
da jurisdição do CRN-1. Essa decisão teve por 
objetivo melhorar ainda mais a transparência 
do resultado, que já tem por princípio o envio 
dos trabalhos não identifi cados e a avaliação 
duplo cego, na qual um avaliador não toma 
conhecimento da avaliação do outro.

Nutricionistas e estudantes de Nutrição 
da circunscrição do CRN-1 podem inscre-
ver  até 10 de junho, seus trabalhos acadê-
micos/científicos no VII Prêmio Científico 
Helena Feijó, promovido anualmente pelo 
CRN-1 nas áreas de Nutrição Clínica, Saúde 
Coletiva, Nutrição em Esportes e Alimenta-
ção Coletiva.
Para se inscrever, os interessados deverão 
protocolar seus trabalhos no CRN-1, junto 
com os demais documentos solicitados no 
regulamento, ou enviar pelos correios para 
o endereço: SCN – Qd. 1 – Bl. E – Ed. Central 
Park – Sala 1.611 – Asa Norte – Brasília-DF – 
CEP 70711-903.

Será premiado um trabalho de profi ssional e 
um de estudante em cada área, nos valores 
de R$ 1.500,00 e R$ 750,00, respectivamente. 

CALENDÁRIO

Atividade Data

Publicação do regulamento do concurso 8 de abril de 2014 

Prazo de inscrição e entrega dos trabalhos 8 de abril a 10 de junho de 2014 

Divulgação dos resultados fi nais Até 1º de agosto de 2014 

Apresentação dos trabalhos Agosto de 2014 

Premiação Agosto de 2014 
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Ministério 
promove 
revisão 
do Guia 
Alimentar

garantir um processo amplo e participativo 
de construção e divulgação do conteúdo do 
novo guia. 

No âmbito do CRN-1, as apresentações acon-
teceram nas seguintes datas: Goiás em 27 
de fevereiro; Distrito Federal em 1º de abril; 
Mato Grosso em 8 de abril; e Tocantins em 
10 de abril. 

O Guia Alimentar para a População Brasileira 
é um instrumento estratégico de educação 
alimentar e nutricional para o Sistema Único 
de Saúde. Publicado em 2006, foi resultado 
de construção coletiva, reiterada por consulta 
pública. Contou com a contribuição de diver-
sos atores sociais: rede de alimentação e nu-
trição, centros colaboradores e de referência, 
setor produtivo de alimentos, universidades, 
Conselhos Federal e Regionais de Nutricionis-
tas, órgãos e outras instituições parceiras.

O processo de revisão foi coordenado pela 
Coordenação-Geral de Alimentação e Nu-
trição do Ministério da Saúde, em parceria 
com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas 
em Nutrição e Saúde da Universidade de São 
Paulo e com apoio da Organização Pan-ame-
ricana de Saúde Pública.

O Ministério da Saúde abriu consulta para 
receber comentários e sugestões que apri-
morem o novo Guia Alimentar para a Popu-
lação Brasileira.  O documento em consulta 
revisa guia anterior publicado em 2006. O 
novo guia traz orientações e recomen-
dações que facilitarão a prevenção tanto 
da desnutrição, em forte declínio no país, 
quanto de doenças em ascensão, como a 
obesidade, diabetes e outras doenças crôni-
cas relacionadas à alimentação. 

A revisão do Guia Alimentar para a Popula-
ção Brasileira está disponível para consulta 
pública no endereço http://www.saude.gov.
br/consultapublica, até 7 de maio, a fi m de 
que todos os interessados possam acessar e 
inserir suas considerações, garantindo trans-
parência e ampla participação social no pro-
cesso de revisão.
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutri-
ção (CGAN/DAB/SAS) do Ministério da Saúde 
irá apresentar a proposta da nova versão em 
todos os estados brasileiros, para convidados 
da área, com apoio dos CRNs. O objetivo é 
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Projeto “Alimenta Saúde”

CRN-1 lança 
certifi cação para 
empresas produtoras 
de refeições

As certifi cações tornaram-se diferencial para as empresas na disputa por clientes, ao mostra-
rem sua preocupação com a qualidade de seus produtos. Como órgão fi scalizador da profi s-
são de Nutricionista, o CRN-1 criou sua própria certifi cação, direcionada às empresas produto-
ras de alimentos com registro em sua jurisdição. Lançado no fi nal de 2013, o projeto piloto da 
certifi cação inscreverá até o fi nal de 2014 até doze empresas, e será direcionado inicialmente 
às empresas localizadas no Distrito Federal.

Ao idealizar a certifi cação, o CRN-1 teve por objetivo criar um instrumento de promoção da 
Segurança Alimentar e Nutricional à população que se alimenta fora do lar, com três focos 
específi cos:

I – Consumidor/Cliente: trazer a segurança de uma escolha adequada em relação à segurança 
alimentar e nutricional.
II – Nutricionista: resgatar a atuação do nutricionista como profi ssional de saúde, por meio 
de uma ferramenta segura de implementação de controle de qualidade e promoção da saúde 
nos estabelecimentos pelos quais respondem.
III – Empresário: proporcionar reconhecimento e visibilidade, agregando qualidade e saúde 
aos produtos e serviços oferecidos.

Para poderem aderir ao projeto piloto da Certifi cação Alimenta Saúde. as empresas devem 
atender a três requisitos: estar regularmente registrada no CRN-1 e com a Certidão de Regis-
tro e Quitação ou Certidão de Cadastro válida; possuir nutricionista Responsável Técnico (RT) 
em situação regular junto ao CRN-1; e possuir Quadro Técnico compatível com o volume de 
produção, conforme legislação vigente. 

A taxa de adesão será no valor de R$ 389,94 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e 
quatro centavos). As empresas que possuírem nutricionista RT que tenha cursado ou esteja 
cursando o curso de pós-graduação “Gestão da Produção de Refeições Saudáveis”, promovido 
pelo CRN-1 e Universidade de Brasília, terá desconto de 50% sobre esse valor.
Ao ser considerada apta a aderir à Certifi cação, a empresa receberá uma lista com os itens que 
serão avaliados pelo CRN-1 (Check List para Avaliação da Unidade de Produção de Refeições 
Saudáveis) para concessão do Certifi cado CRN-1 Alimenta Saúde. A lista de avaliação é dividi-
da em quatro etapas – o que resultará em quatro visitas da fi scalização do CRN-1 para acom-
panhar a aplicação. A adequação deverá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) meses após o 
agendamento da primeira visita. Será concedido o Certifi cado às empresas que forem aprova-
das em todos os módulos pertencentes ao check list para Avaliação da Unidade de Produção 
de Refeições Saudáveis.

Para maiores informações e acessar a íntegra da Portaria CRN-1 n. 12/2013, que instituiu 

a Certifi cação, vá para http://www.alimentasaude.com.br/certifi cado.html 
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Premiação

CRN-1 homenageia trabalhos 
vencedores de 2013

Na noite de abertura do VI Simpósio de Nutrição do Distrito Federal, 30 de agosto, o CRN-1 
homenageou as nutricionistas vencedoras do VI Prêmio Científi co Helena Feijó. Realizado pelo 
sexto ano consecutivo, foi premiado um trabalho em cada categoria constante do edital: Nu-
trição Clínica, Alimentação Coletiva, Saúde Pública e Nutrição em Esportes.

As autoras dos trabalhos – Shirlei Quintino, Jaqueline de Assis, Alice Barreto e Kátia Godoy – rece-
beram um certifi cado, o cheque no valor do prêmio e fl ores, ladeadas pelas coautoras, familiares 
e amigos. Os resumos dos trabalhos serão publicados nesta edição, nas páginas seguintes.

A seleção dos trabalhos vencedores foi feita por uma Comissão Julgadora composta por mes-
tres e doutores em Nutrição, a saber: Maria Cláudia da Silva; Cainara Lins Draeger; Lucíola de 
Castro Coelho; e Rosane Pescador. De forma criteriosa, essas profi ssionais avaliaram cada um 
dos trabalhos recebidos de acordo com o regulamento do prêmio.

Confi ra a seguir os nomes dos trabalhos e dos autores em cada área:

ALIMENTAÇÃO COLETIVA
BIOMASSA DE BANANA VERDE: AVALIAÇÃO DA VIDA DE PRATELEIRA SOB REFRIGE-

RAÇÃO, DE ACORDO COM PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Autora: Shirlei Quintino Vieira de Jesus
Coautoras: Alinne Martins Ferreira Marin, Diana Lima dos Reis, Renata Puppin Zandonadi e 
Verônica Cortez Ginani

NUTRIÇÃO EM ESPORTES
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E NUTRICIONAL DE ATLETAS DE FUTSAL FEMININO DA 

FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTSAL

Autora: Jaqueline Nascimento de Assis 
Coautoras: Aliny Alves da Silva; Camila Tavares; Paulla Guimarães Melo; Maria Sebastiana Silva

NUTRIÇÃO CLÍNICA
EFEITOS DO GENGIBRE (ZINGIBER OFFICINALE) EM PACIENTES ONCOLÓGICOS TRATA-

DOS COM QUIMIOTERAPIA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Autora: Alice Maria Cardoso Barreto
Coautoras: Bruna de Abreu Flores Toscano; Renata Costa Fortes

SAÚDE PÚBLICA
INSEGURANÇA ALIMENTAR DOMICILIAR E ESTADO NUTRICIONAL DE USUÁRIOS DOS 

RESTAURANTES POPULARES DO BRASIL

Autora: Kátia Godoy Cruz
Coautoras: Karin Eleonora Sávio de Oliveira e Rita de Cássia de Oliveira Akutsu
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Vencedor Alimentação Coletiva

BIOMASSA DE BANANA VERDE: AVALIAÇÃO 
DA VIDA DE PRATELEIRA SOB REFRIGERAÇÃO, 
DE ACORDO COM PARÂMETROS 
MICROBIOLÓGICOS

Autoras: 

Alinne Martins Ferreira Martins; Diana Lima 
dos Reis; Renata Puppin Zandonadi; Shirlei 
Quintino Vieira de Jesus  e  Veronica Cortez 
Ginani.

Palavras-chave:

Produção. Biomassa de banana verde. Vida 
de prateleira. Parâmetros microbiológicos.

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo a ava-
liação da vida de prateleira da biomassa de 
banana verde refrigerada, de acordo com parâmetros microbiológicos, direcionando-se tal 
ação especifi camente à produção e realização de análise microbiológica de coliformes ter-
motolerantes, Estafi lococo coagulase positiva, mesófi los, psicrotrófi cos, bolores e leveduras 
e Salmonela. A biomassa de banana verde é um produto alimentar, de sabor neutro e ino-
doro, constituída basicamente de água, amido resistente e elevador valor nutricional no que 
se refere a micronutrientes. Por essas características a biomassa de banana verde pode ser 
usada em diversas preparações culinárias. O amido resistente está relacionado à prevenção 
de doenças crônicas, como, por exemplo, o câncer e as doenças do cólon, o diabetes tipo 2, 
as dislipidemias, as doenças coronarianas e a obesidade. A utilização da banana ainda verde 
é, sem dúvida, uma forma de minimizar as perdas ocorridas na produção, em especial, no pós-
-colheita. Realizou-se análise de acordo com a American Public Health Association e Resolução 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº. 12/2001. O processo me-
todológico realizado foi de caráter investigativo bibliográfi co, bem como o estudo experimen-
tal, composto de quatro etapas, a saber: i) preparo da biomassa de banana verde; ii) ensaios 
microbiológicos; iii) análise dos resultados; e, iv) defi nição da vida de prateleira do produto. A 
partir dos resultados obtidos, constatou-se a durabilidade de vinte e três dias sob refrigeração 
do produto analisado, desde que seguindo as boas práticas de fabricação. Ressalta-se que os 
achados viabilizam o uso do produto no ambiente doméstico e aproveitamento dos benefícios 
gerados por sua funcionalidade, sem possíveis prejuízos relacionados à proliferação microbia-
na. Assim, tem-se a possibilidade do uso seguro do produto, mas faz-se importante uma inves-
tigação futura acerca dos aspectos físicos, químicos e organolépticos para se defi nir, por meio 
de uma avaliação global da qualidade, qual a vida de prateleira da biomassa de banana verde, 
bem como a verifi cação do prazo de validade na forma congelada.

Presidente da ANDF, Simone Rocha, entrega 
prêmio de Alimentação Coletiva
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Vencedor Nutrição Clínica 

EFEITOS DO GENGIBRE (ZINGIBER OFFICINALE) 
EM PACIENTES ONCOLÓGICOS TRATADOS COM 
QUIMIOTERAPIA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO 
DISTRITO FEDERAL

Autoras:

Alice Maria Cardoso Barreto; Bruna de Abreu Flores Tos-
cano e Renata Costa Fortes.

Palavras-chave:

gengibre, neoplasia, vômito, náusea, quimioterapia, an-
tropometria.

Introdução

Câncer é um termo genérico utilizado para defi nir uma 
classe de doença caracterizada por um crescimento anor-
mal de células, que tendem a proliferar de forma não con-
trolada. Essas células se dividem rapidamente e podem 
levar à formação de neoplasias malignas, se essa propaga-
ção celular não for contida (CALIXTO-LIMA, 2012). Estima-
-se, em 2012, a ocorrência de aproximadamente 518.510 
casos novos de câncer no Brasil. (INCA, 2011a). A desnutri-
ção energética e proteica é muito frequente em indivíduos 
oncológicos, sendo que diversos fatores estão envolvidos 
nesse processo, tais como: redução do apetite, difi culdades 

mecânicas para mastigar e engolir alimentos, jejuns prolongados para exames pré ou pós-ope-
ratórios e, principalmente, os efeitos colaterais do tratamento antineoplásico (quimioterapia, ra-
dioterapia e cirurgia) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2011). As náuseas e os 
vômitos estão entre os efeitos colaterais mais frequentemente associados à terapia antineoplásica 
(CALIXTO-LIMA, 2012).

O gengibre contém substâncias fenólicas (cetonas aromáticas) conhecidas coletivamente 
como gingeróis. Estudos têm demonstrado que alguns de seus componentes possuem efeitos 
quimiopreventivos (SUNG et al., 2010). O gengibre possui propriedades que podem ser benéfi -
cas no tratamento de náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, incluindo a inversão do 
efeito inibitório da cisplatina sobre o esvaziamento gástrico, como um antagonista da seroto-
nina (5-HT3) e como um antioxidante (ELROKH, 2010).

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da suplementação do Zingiber offi  cinale como 
adjuvante do tratamento quimioterápico em pacientes oncológicos tratados com quimiotera-
pia em um hospital público do Distrito Federal, Brasil.

Metodologia

Trata-se de um ensaio clínico, randomizado, duplo-cego, placebo-controlado realizado no am-
bulatório de oncologia do hospital de referência no DF para tratamento de pacientes oncoló-
gicos, no período de janeiro a maio de 2012. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos da Fundação de Ensino Pesquisa em Ciências da Saúde da Secre-
taria de Estado de Saúde do Distrito Federal sob o protocolo número 530/11. Todos os pacien-
tes que atenderam aos critérios de seleção e que aceitaram participar da pesquisa assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após informações detalhadas dos objetivos do 
estudo e procedimentos utilizados.

A premiação de Nutrição 
Clínica foi entregue pela 
presidente Mara De Boni
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Os pacientes foram randomizados em dois grupos: gengibre (Zingiber offi  cinale, n=14) e pla-
cebo (n= 14). A randomização ocorreu por meio de números sequenciais gerados aleatoria-
mente por computador, onde cada número aleatório correspondeu a um grupo para rece-
ber o experimento (Grupo B) ou placebo (Grupo A). Esses números foram inseridos dentro 
de envelopes opacos, não translúcidos e fechados, sendo a geração da sequência numérica 
realizada por pesquisador “cego” ao estudo, após seleção dos pacientes pelos critérios de in-
clusão e exclusão. Os envelopes foram abertos sequencialmente à medida que os pacientes 
eram recrutados para o estudo, de forma consecutiva e continham o grupo ao qual o paciente 
pertenceria. Somente após a análise estatística dos dados encontrados é que foi revelado qual 
grupo havia recebido o placebo e o gengibre. O grupo gengibre recebeu 1,0g de extrato seco 
de gengibre e o grupo placebo 1,0g de amido, duas vezes ao dia, totalizando 2,0g/dia. Ao 
grupo de pacientes que recebeu o placebo, foram administradas cápsulas com os mesmos 
excipientes e valor energético, porém sem o extrato de gengibre. Todos os pacientes levaram 
para a casa a dose conforme os dias de tratamento e foram orientados a tomar uma dose 30 
minutos antes do almoço e outra dose 30 minutos antes do jantar, apenas durante o período 
que receberam as drogas utilizadas no tratamento quimioterápico.

Todos os pacientes foram orientados a respeitar a prescrição médica e da equipe multiprofi s-
sional de saúde, visto que esse estudo não interferiu nos cuidados ambulatoriais recebidos 
pelos pacientes.

Resultados e Discussão

A amostra fi nal foi constituída por 28 pacientes no total, sendo 50% (n = 14) em cada gru-
po. Em relação ao diagnóstico de estado nutricional, avaliando-se CB, DCT, AMB e suas ade-
quações, não foram observadas alterações no início e no fi m da intervenção entre os grupos 
gengibre e placebo. Na amostra estudada, o grupo gengibre apresentou maior porcentagem 
de eutrófi cos, 78,60% (n=11), quando comparado ao grupo placebo. Este, por sua vez, exibiu 
distribuição equivalente de desnutridos leves, obesidade e eutrofi a (todos 21,42%, n=3). O 
fator grupo foi diferente do acaso no parâmetro AMB, onde os indivíduos do grupo gengibre 
mostraram valores signifi cativamente maiores que os do grupo placebo, demonstrando que 
o grupo gengibre apresentou tendência de preservação de massa muscular. Baliga e cola-
boradores, em uma revisão de literatura a respeito do efeito quimiopreventivo do gengibre, 
concluiram que no câncer colorretal esta especiaria é capaz de inibir o TNFα. De acordo com 
o teste de Mann-Whitney (VENABLES, 2002), os pacientes do grupo placebo apresentaram 
menor intensidade de náuseas que os do tratamento gengibre (U = 91.5, p-valor = 0.05002).
 
Conclusão

Neste estudo foi encontrada diferença signifi cativa nos parâmetros antropométricos, inclusive 
na AMB, inferindo que o uso de gengibre pode minimizar a depleção de massa muscular, com 
consequente redução do risco de caquexia no câncer. Em relação à redução das náuseas e vô-
mitos medidos antes e após a intervenção, o grupo placebo demonstrou melhores resultados. 



Revista CRN-1 nº18 201424

Referências
1. CALIXTO-LIMA, L.; ANDRADE, E. M.; GOMES, A.P.; GEL-
LER, M.; SIQUEIRA-BATISTA, R. Dietetic management in 
gastrointestinal complications from antimalignant che-
motherapy. Nutr Hosp, v 27, n. 1, p. 65-75, Fev 2012

2. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Estimativa 
2012: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 
2011.

3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CUIDADOS PALIATIVOS. 
Consenso Brasileiro de Náuseas e Vômitos em Cuidados 
Paliativos. Rev Bras Cuidados Paliativos, São Paulo, v. 3, n.3, 
Maio 2011. Suplemento 2.

4. SUNG B.; PRASAD S.; YADAV, V.R.; AGGARWAL, B.B. Can-
cer cell signaling Pathways Targeted by Spice-Derived Nu-
traceuticals. Nutr Cancer, v.64, n. 2, p.173-97, 2012

5. ELROKH el-S.M.; YASSIN, N.A.;, EL-SHENAWY, S.M.; IBRAHIM, 
B.M.; Antihypercholesterolaemic eff ect of ginger rhizome 
(Zingiberoffi  cinale) in rats. Infl ammopharmacology, v.18, n. 6, 
p. 209-15, Dez. 2010

6. BALIGA, M.S. et al. Update on the chemopreventive 
eff ects of ginger and its phytochemicals. Crit Rev Food 
Sci, v. 51, n 6, p. 499-523, Jul. 2011.

7. VENABLES, W.N.; RIPLEY, B.D. Modern Applied Statistics 
with S. New York: Springer 2002



Revista CRN-1 nº18 2014

25

Autoras:

Camila Tavares; Aliny Alves Silva; Jaqueline Nascimento Assis; Paulla 
Guimaraes Melo e Maria Sebastiana Silva.

Palavras-chave:
futsal feminino, antropometria, somatotipo.

Introdução

Atletas são indivíduos que praticam exercícios físicos para aprimorar 
o estado físico. A intensidade dos exercícios determina elevado 
gasto calórico e necessidade de ingestão equilibrada de nutrientes. 
O consumo de uma dieta adequada ajudará no desempenho, 
recuperação rápida, adaptação efi ciente e menores riscos de 
doenças e lesões (ARAÚJO; ARAÚJO, 2000; LANCHA JÚNIOR, 1999; 
CARVALHO, 2003). A estrutura corporal dos atletas segue tendência 
de homogeneização dentro das modalidades e o perfi l físico de 
atletas tem uma relação com o desempenho.

A antropometria é importante na avaliação nutricional e, associada ao treinamento físico e 
acompanhamento nutricional, eleva as chances dos atletas possuírem um condicionamento 
satisfatório. O somatotipo consiste na descrição semi-quantitativa da composição corporal, 
expressa por três valores representantes dos componentes físicos: endomorfi a, mesomorfi a 
e ectomorfi a. Pode ser utilizada para caracterizar perfi s específi cos de atletas em diversas 
modalidades esportivas (QUEIROGA et al, 2005; VASCONCELOS, 2008; LEVANDOSKI et al, 2007).

O futsal é uma modalidade dinâmica, caracterizada por exercícios intermitentes de 
intensidade variável, envolvendo atividade aeróbia e anaeróbia. A orientação e planejamento 
nutricional para atletas de futsal proporciona equilíbrio energético e qualidade dietética, com 
adequada distribuição dos nutrientes (QUINTÃO et al, 2009). Este estudo visa investigar o 
perfi l sociodemográfi co e o estado nutricional, traçando o somatotipo, de atletas federadas 
praticantes de futsal feminino. 

Metodologia

Estudo do tipo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa. A população incluiu atletas 
de futsal feminino de Goiânia (GO), com idade de 18 a 29 anos, inscritas na Federação Goiana 
de Futsal (FGFS). Foram aplicados questionários para caracterização sociodemográfi ca, de 
hábitos de vida e frequência alimentar (RIBEIRO; CARDOSO, 2012). A aferição das medidas 
antropométricas para determinação de Índice de Massa Corporal (IMC), percentual de 
gordura corporal (%GC) e somatotipo (JACKSON et al, 1980; HEATH; CARTER, 1967). O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Os dados 
quantitativos foram expressos como média e desvio padrão, e os dados antropométricos e de 
ingestão alimentar foram avaliados considerando valores de referência.
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Resultados e Discussão

A Equipe 1 contava com 13 atletas e a Equipe 2 com 14 atletas, com idade média de 19,8 
(±2,1) anos. Entre as atletas, 66,7% residiam em Goiânia e 22,2% na região metropolitana. 
A maioria era solteira (96,3%), residindo com um ou ambos os pais (70,4%), em residência 
própria (65,4%), com saneamento básico (85,2%), energia elétrica (77,8%) e asfalto (77,8%). 
Embora parte das atletas (44%) declare renda própria, a maioria depende dos pais (68%). 
Quanto aos hábitos de vida, 3,8% das atletas declaram consumo eventual de cigarros, 18,5% 
consomem bebidas alcoólicas e 18,5% afi rmam prática de outras atividades físicas. A inserção 
da mulher no futsal é lenta devido ao preconceito social, embora a principal porta de entrada 
e incentivo sejam as instituições de ensino superior. O perfi l das referidas equipes refl ete isso, 
pois apresentam como principais patrocinadores instituições de ensino superior (ASTARITA, 
2009). Na Equipe 1 a média do IMC foi de 21,6 kg/m² (±2,2), com 7,7% de pré-obesidade e 
média de %GC de 19,3% (±3,0). Na Equipe 2 a média do IMC foi de 22,7 kg/m² (±2,5), com 
14,3% de pré-obesidade e média de %GC de 21,8% (±4,5). Os resultados indicaram que a 
maioria das atletas apresentou valores considerados adequados. Em outras pesquisas foram 
encontrados, para atletas de futsal feminino, valores de IMC entre 18,3 a 27,1 kg/m² e %GC 
médio de 19,0% (±3,1) e 23,2% (±5,1) (WHO, 1997; POLLOCK; WILMORE, 1993; BUSCARIOLO et 
al, 2008; QUEIROGA et al, 2008). Quanto ao somatotipo, observou-se que a maioria das atletas 
foi caracterizada como endo-meso (Figura 1), assemelhando-se Perfi l Padrão para Futebol 
Feminino (4,2–4,6–2,2). Na Equipe 1, 61,5% das atletas tinham características de endomorfi a, 
30,8% de mesomorfi a e 7,7% como central. Na Equipe 2,  78,6% das atletas com características 
de endomorfi a, 14,3% de mesomorfi a e 7,1% de ectomorfi a. Na distância entre os somatotipos 
médios das equipes e o perfi l padrão, a Equipe 1 (4,3–4,0–2,1) apresentou distância de 0,8, 
demonstrando semelhança morfológica ao padrão. Na Equipe 2 (4,9–3,9–1,9) a distância foi 
de 3,1, revelando que a equipe não tem semelhança morfológica com o padrão. Em outros 
estudos com atletas de futsal feminino a prevalência do componente de endo-mesomorfi a foi 
de 55,1% a 66,7%. A distância entre os somatotipos entre equipes de elite competitiva foi entre 
0,2 e 1,7 (COSTA; BOHME, 2005; LEVANDOSKI et al, 2007; ROCHA et al, 2011; QUEIROGA et al, 
2008). Na avaliação do consumo alimentar, a maioria das atletas da Equipe 1 teve um consumo 
diário menor de porções de cereais, leite e derivados, frutas, verduras e legumes do que o 
recomendado;  elevado de leguminosas e adequado de carnes, açúcares e gorduras. Já na 
Equipe 2, houve consumo maior de porções de cereais, frutas, carnes, leguminosas, açúcares e 
gorduras e menor de leite e derivados e verduras e legumes (BRASIL, 2006). 

Conclusão

As atletas federadas de futsal feminino de Goiânia caracterizam-se com o perfi l somatotipológico 
predominantemente endomórfi co, seguido pelo mesomórfi co. Quanto à alimentação, foi 
observado diferenças no consumo alimentar entre as equipes, com alimentação variada e 
consumo de alimentos de todos os grupos, com diferença pequena entre o constatado e o 
recomendado. Os resultados deste estudo justifi cam sua relevância no uso da classifi cação do 
somatotipo como uma ferramenta complementar na avaliação antropométrica coletiva de 
equipes desportivas.
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Introdução

Atualmente, investigações sobre as relações entre 
insegurança alimentar e estado nutricional encontram-
se em evidência. Em busca de aprimorar a investigação 
sobre esse fenômeno, originou-se, nos Estados Unidos, 
em meados da década de 90, uma escala de medida direta 
de insegurança alimentar1. No Brasil, em 2004, realizou-se 
a validação quantitativa e qualitativa desse instrumento, 
obtendo-se como resultado fi nal a Escala Brasileira de 
Segurança Alimentar (EBIA).  É de especial importância 
utilizar a EBIA para indicar grupos populacionais mais 
vulneráveis à insegurança alimentar e como instrumento 

de monitoramento e avaliação de políticas públicas2. Entre o rol de programas de alimentação e 
nutrição existentes no Brasil, encontram-se os Restaurantes Populares. Estes se constituem em 
Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs), que têm como objetivo a oferta de alimentação 
segura, em termos microbiológicos, saudável e a preços acessíveis (geralmente, ao preço de 
R$1,00)3.

No atual contexto epidemiológico e nutricional explicitado, é imprescindível a obtenção 
de dados que orientem o planejamento desses programas e a avaliação constante de seus 
resultados, pois é fundamental que estejam, de fato, adequados às reais necessidades de seus 
benefi ciários e não contribuam com os fatores de risco para excesso de peso e DCNT4. 

Objetivos

Investigar as possíveis relações entre a insegurança alimentar domiciliar e o estado nutricional 
dos usuários dos Restaurantes Populares do Brasil.

Metodologia

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde da 
Universidade de Brasília em 10 de maio de 2010. A pesquisa foi um estudo descritivo transversal. 
A coleta ocorreu entre maio de 2010 e junho de 2011. Estimou-se uma amostra aleatória 
simples mínima de 31 restaurantes, utilizando o programa SAS® Versão 9.1.3. Foram coletados 
dados em 32 unidades distribuídas de forma proporcional de acordo com a listagem ofi cial 
de 2008 para se garantir a representatividade da amostra, sendo 41 usuários por unidade, no 
mínimo. A EBIA aplicada neste estudo apresentou alpha de Cronbach de 0,90. O instrumento 
classifi ca o domicílio de acordo com a condição de segurança alimentar em quatro categorias: 
Segurança Alimentar, Insegurança Alimentar leve, Insegurança Alimentar moderada e 
Insegurança Alimentar grave. O número de respostas afi rmativas corresponde à pontuação 
fi nal da escala, e os pontos de corte são diferentes para domicílios de acordo com a presença ou 
ausência de menores de 18 anos5. A aferição do peso e altura foi realizada para cálculo do IMC. 
Os resultados encontrados dos adultos (indivíduos de faixa etária entre 18 e 59 anos) foram 
classifi cados segundo os critérios adotados pela World Health Organization6. Para os idosos 
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(indivíduos de faixa etária de 60 anos ou mais), foram utilizados os parâmetros de Lipschitz7. 
As variáveis analisadas foram sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade, renda, naturalidade, 
participação em programa do governo, desemprego, etilismo, hábito de fumar, presença de 
agravo à saúde, IMC e insegurança alimentar. Foram feitas as análises estatísticas dos dados 
de natureza descritiva (medidas de tendência central e dispersão) para caracterização da 
amostra. Foram aplicados o teste Qui-quadrado de Pearson, razão de verossimilhança e o 
teste t-Student. Utilizou-se análise univariada e multivariada para cálculo da razão de chances 
bruta e corrigida com intervalo de confi ança de 95% para os diferentes níveis de insegurança 
alimentar, utilizando como desfecho baixo peso, sobrepeso e obesidade. A análise multivariada 
apresentou razão de chances ajustada por renda per capita, escolaridade, região do RP e sexo.

Resultados e discussão

A amostra fi nal deste estudo foi de 1.637 indivíduos. Quanto ao estado nutricional, neste 
estudo indicado pelo IMC, a maior parte dos usuários encontrava-se com excesso de peso 
(49,2%; n = 813). Entre esses últimos, 12,6% (n = 207) eram obesos. Na amostra estudada, 
5,7% (n = 94) dos usuários apresentaram baixo peso. Em relação aos dados obtidos pela EBIA, 
a maior parte dos domicílios dos usuários entrevistados encontra-se em segurança alimentar 
(59,4%; n = 972). Em relação ao estado nutricional, os indivíduos com baixo peso apresentaram 
maiores prevalências de insegurança alimentar grave (9.3%, n = 13), e os indivíduos obesos, 
maiores proporções de insegurança alimentar leve (16.2%, n = 49) que os demais (p = 0,049). 
Na análise multivariada entre os níveis de insegurança alimentar e os possíveis desfechos do 
estado nutricional, a razão de chances bruta indicou associação signifi cativa apenas entre 
insegurança alimentar grave e obesidade (OR = 0,402; IC = 0,189 - 0,858; p = 0,019). Observa-se 
que, a princípio, o cruzamento entre o Estado Nutricional e os níveis de Insegurança Alimentar 
indicou que, aparentemente, os valores que mais se destacaram foram a maior prevalência 
de obesidade no grupo que apresentou insegurança alimentar leve e de baixo peso no 
grupo com insegurança alimentar grave. Esse resultado estaria simultaneamente compatível 
com aqueles encontrados por estudos que observaram maior prevalência de obesidade em 
estados intermediários de insegurança alimentar, identifi cados em países ricos e em alguns de 
média renda8,9,10,11, bem como estudos que verifi caram associação entre insegurança alimentar 
grave e baixo peso, mais frequentes em países de baixa ou média renda12,13. Contudo, a análise 
multivariada, controlada por outras variáveis com diferenças signifi cativas, não confi rmou 
esse resultado. A razão de chance entre os níveis de insegurança alimentar e os possíveis 
desfechos de estado nutricional indicou apenas uma associação inversa signifi cativa entre 
insegurança alimentar grave e obesidade. É possível inferir que o estado nutricional que um 
usuário com insegurança alimentar grave, neste estudo, possuiu menos chance de apresentar 
foi a obesidade. Contudo, observa-se que não foi encontrada associação entre insegurança 
alimentar grave e baixo peso, o que ainda ocorre em muitos países de baixa e média renda. 
O fato de ter sido encontrada apenas uma associação signifi cativa inversa entre insegurança 
alimentar grave e obesidade quando comparado aos demais níveis de insegurança alimentar 
e os possíveis desfechos baixo peso, sobrepeso ou obesidade, pode ser visto também como 
refl exo da transição nutricional e epidemiológica pela qual a população brasileira passa14. O 
empoderamento social e a incorporação de hábitos alimentares saudáveis entre os grupos em 
maior vulnerabilidade social é meta necessária para o rompimento da dupla carga de doenças 
e da sobrecarga das consequências decorrentes15.

Conclusões

A relação entre insegurança alimentar e excesso de peso entre os usuários dos RPs é complexa 
e parece ainda não estar totalmente estabelecida. O governo do Brasil e de outros países de 
baixa e média renda devem investir em políticas públicas que busquem intervir e desacelerar 
o processo de transição nutricional. São necessárias ações efetivas e uma agenda única de 
enfrentamento que evitem que os estratos mais pobres de sua população, além de sofrerem 
com todas as desvantagens sociais e econômicas a que estão mais vulneráveis, acumulem ainda 
mais as consequências advindas do excesso de peso e doenças crônicas não transmissíveis14,15.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF 

EMPOSSA MAIS 50 NUTRICIONISTAS

O CRN-1 comemora e parabeniza a nomeação 
dos 50 nutricionistas aprovados no último con-
curso público para a Secretaria de Educação do 
DF (SEE-DF). A convocação foi publicada em 17 
de janeiro de 2014. 
Desde 2008 o CRN-1 vem alertando da neces-
sidade de um quadro técnico de nutricionistas 
compatível para execução do Programa de Ali-
mentação Escolar da Secretaria de Educação do 
DF. Foram enviados ofícios, houve notifi cações 
e autos de infração, e 50 nutricionistas aprova-
dos no concurso de 2011 foram nomeados. 
Mesmo considerando um avanço a realização 
de concursos e a nomeação de nutricionistas, o 
CRN-1 continuará seu trabalho junto à SEE-DF a 
fi m de que se consiga atingir um quadro técni-
co de profi ssionais adequado ao número de es-
tudantes, cujo défi cit, de acordo com os dados 
referentes a 2013, ainda é de 156 nutricionistas.  

CANTINAS DAS ESCOLAS DO DF 

DEVERÃO TER LANCHES SAUDÁVEIS

Alimentos não saudáveis estão proibidos no car-
dápio das escolas de educação infantil e de ensi-
no fundamental e médio das redes pública e pri-
vada do Distrito Federal. As cantinas das escolas 
públicas e privadas do DF serão obrigadas a ofe-
recer lanches mais saudáveis, como salgados as-
sados e frutas da estação, de acordo com a Lei nº 
5.146, sancionada em agosto de 2013. As escolas 
tiveram um prazo de 180 dias para se adequar e 
a norma entrou em vigor no início do ano letivo.
Além das cantinas, as escolas devem promover 
orientações aos alunos sobre alimentação sau-
dável e a capacitação de seu corpo docente para 
a abordagem multidisciplinar e transversal des-
ses conteúdos. Ou seja, deve inserir conteúdo 
pedagógico e exposição material de comunica-
ção visual sobre determinados temas, como ali-
mentação e cultura, refeição balanceada, grupos 
de alimentos e suas funções, hábitos e estilos de 
vida saudáveis e preparo, consumo e importân-
cia para a saúde de frutas e hortaliças.

Acontece
DISTRITO FEDERAL TEM NOVO CÓDIGO 

DE SAÚDE

Foi publicado no Diário Ofi cial do Distrito Federal 
de 7 de março a Lei 5.321, que institui o Código 
de Saúde no DF e dispõe sobre competências da 
Vigilância Ambiental, Epidemiológica, Sanitária e 
Saúde do Trabalhador no Distrito Federal.
Segundo a autora do projeto de lei, a deputada 
distrital Arlete Sampaio, a proposta do novo Có-
digo de Saúde para o DF considera que a maioria 
dos fatores determinantes de doenças e mortes 
está relacionada às condições de vida da popula-
ção e, por isso mesmo, são passíveis de mudan-
ças por meio de ações de promoção de vigilância 
e de controle. O projeto regulamenta, ainda, a se-
gurança sanitária por meio de um conjunto de 
ações intersetoriais e intrassetoriais.

NOVAS REGRAS PARA ROTULAGEM DE 

ALIMENTOS JÁ ESTÃO VALENDO 

Ajudar o consumidor a entender termos de rotu-
lagem, bem como auxiliar no consumo mais ade-
quado às necessidades nutricionais é o objetivo 
da RDC 54 publicada pela Anvisa em 2012. A apli-
cação dessa norma começou a vigorar a partir de 
1º de janeiro de 2014, quando os rótulos de todos 
os alimentos produzidos no Brasil devem estar de 
acordo com a Resolução, que alterou a forma de 
uso de termos como light, baixo, rico, fonte, não 
contém, entre outros, e adequou as normas bra-
sileiras às regras do Mercosul. 
Os alimentos que trouxerem na rotulagem a ale-
gação light, por exemplo, devem ser reduzidos 
em algum nutriente. Ou seja, o termo só poderá 
ser empregado se o produto apresentar redução 
nutricional em comparação com a versão con-
vencional. A norma estabelece, ainda, critérios 
para o uso das alegações de fonte e alto teor de 
proteínas, que receberam a exigência de compro-
vação adicional de critério mínimo de qualidade. 
A regulamentação também criou oito novas 
alegações nutricionais. Para isso, foram desen-
volvidos critérios para alimentos isentos de gor-
duras trans, ricos em ômega 3, ômega 6 e ôme-
ga 9, além dos sem adição de sal. 
A RDC exige, também, o uso de esclarecimentos 
e advertências relacionados ao uso de uma ale-
gação nutricional de forma visível e legível nas 
embalagens, com o mesmo tipo de letra da ale-
gação nutricional. Devem ter cor contrastante 
com o fundo e, pelo menos, metade do tama-
nho da alegação nutricional. 

Fonte: http://www.brasil.gov.br/saude/2014/01/no-
vas-regras-para-rotulagem-de-alimentos-ja-estao-
-valendo 
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VII PRÊMIO CIENTÍFICO HELENA FEIJÓ

Realização: CRN-1
Data de inscrição: até 10 de junho de 2014
Premiação: agosto de 2014
Áreas de pesquisa: Nutrição Clínica, Saúde Cole-
tiva, Nutrição Esportiva e Alimentação Coletiva. 
Informações: www.crn1.org.br 

XV SIMPÓSIO INTERNACIONAL IHU - 

ALIMENTO E NUTRIÇÃO NO CONTEXTO DOS 

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO DO 

MILÊNIO 

Data: 05 a 08 de maio de 2014
Local: São Leopoldo - RS
Informações: http://www.ihu.unisinos.br/eventos/
agenda/404-xv-simposio-internacional-ihu-alimen-
to-e-nutricao-no-contexto-dos-objetivos-de-desen-
volvimento-do-milenio

CONGRESSO SBAN – BIOAVAILABILITY 2014

Data: 11 a 14 de maio de 2014
Local: Recanto Park Hotel - Foz do Iguaçu/PR
Promotor: Sociedade Brasileira de Alimentação e 
Nutrição – SBAN
Tema Central: “Entendendo a biodisponibilidade 
dos micronutrientes e compostos bioativos para 
melhorar a saúde pública”
Informações: Meeting Eventos – bioavailability@mee-
tingeventos.com.br;  bioavailability2014.sban.org.br/
Fone: (11) 3849-0379/8263

VI CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO E 

CÂNCER (CBNC) E GANEPÃO 2014

Tema: “Do Catabolismo ao Anabolismo em Câncer”
Data: 14 a 17 de maio de 2014
Local: Centro Fecomercio de Eventos - Rua Dr. 
Plínio Barreto, 285 - CEP: 01313-020 Bela Vista - 
São Paulo - SP
Informações: www.ganepao.com.br ou  (11) 
32541591 / 3254-1592

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE 

EPIDEMIOLOGIA DA ABRASCO 

Data: 7 a 10 de setembro de 2014
Local:  Vitória/ES
Informações: www.epiabrasco.com.br

XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição 

CONBRAN 2014

V Congresso Ibero-americano de Nutrição

III Simpósio Ibero-americano de Nutrição 

Esportiva

II Simpósio Ibero-americano de Nutrição em 

Produção de Refeições 

II Simpósio Ibero-americano de Nutrição Clínica

Tema central: “Alimentação e Nutrição nos excessos e 
na fome oculta: onde estamos e para onde vamos?”
Data: 17 a 20 de setembro de 2014
Local: Vitória – ES
Informações: www.conbran.com.br 

MEGA EVENTO NUTRIÇÃO 2014

15º Congresso Internacional de Nutrição, 

Longevidade e Qualidade de Vida (área de 
Nutrição Clínica)

15º Congresso Internacional de Nutrição e 

Gastronomia (área de Foodservice)

2º Congresso Multidisciplinar de Nutrição Esportiva 
(área de Nutrição Esportiva)

10º Fórum Nacional de Nutrição (área de saúde 
pública)

9º Simpósio Internacional da American 

Academy of Nutrition and Dietetics (USA)

7º Simpósio Internacional da Nutrition Society 

(United Kingdom)

7º Simpósio Internacional de Gastronomia 

Francesa (Le Cordon Bleu/França)

1º Fórum de Alimentação Orgânica (NOVIDADE)

1ª Rodada de Negócios entre Produtores 

Orgânicos, Empresas de Alimentação, Hospitais 

e Restaurantes Comerciais/Industriais 

(Novidade)

15ª Exposição de Produtos e Serviços em 

Nutrição e Alimentação

2ª Feira de Alimentação, Saúde e Bem Estar1º Festival 
de Gastronomia Saudável (Novidade)
Data: 9 a 11 de outubro de 2014
Realização: Nutrição em Pauta
Local: Centro de Convenções e Eventos Frei Cane-
ca – 4o e 7o andares – São Paulo-SP
Informações: HYPERLINK “http://www.nutricao-
empauta.com.br/” www.nutricaoempauta.com.br

4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA 

(CNSTT) 

Tema: Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, 
Direito de Todos e Todas e Dever do Estado
Data: 10 a 13 de novembro de 2014
Local:  4cnstt@saude.gov.br 
Promoção: Conselho Nacional de Saúde/Ministé-
rio da Saúde

A G E N D A
da Nutrição




