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Editorial

Novidades e 
realizações

Caros colegas,

Foi com muita satisfação/orgulho que 
o CRN-1 entregou a Certificação Ali-
menta Saúde para o primeiro restau-
rante do Distrito Federal que cumpriu todos 
os requisitos listados pela Câmara Técnica de 
Alimentação Coletiva. Seis meses de visitas 
da fiscalização, várias reformas, treinamento, 
alterações na infraestrutura, mas finalmente 
o Restaurante Taioba (Unidade do Superior 
Tribunal de Justiça) recebeu a certificação. 

O mais significativo foi o envolvimento das 
nutricionistas daquela Unidade no projeto, 
antecipando o que seria solicitado pelo CRN-1 
em cada etapa do projeto. Em reconhecimen-
to a esse trabalho, preparamos uma homena-
gem a elas durante o VII Simpósio de Nutrição 
do DF e publicamos a entrevista com a nutri-
cionista responsável técnica nessa edição.

Outra homenagem no Dia do Nutricionista 
foi a entrega do VII Prêmio Científico Helena 
Feijó aos trabalhos vencedores em Alimenta-
ção Coletiva e Nutrição Clínica. Publicamos os 
resumos dos trabalhos, e inserimos a íntegra 
em nosso site. 

As comemorações do Dia do Nutricionista 
deste ano foram especiais, por ter sido acor-
dado um calendário conjunto com as univer-
sidades e outras entidades que usualmente 
celebram a data. Assim, pudemos dividir as 
atividades ao longo do mês de agosto, e não 
apenas nos dias próximos a 31 de agosto. No 
próximo ano desejamos envolver mais univer-
sidades/entidades do DF, GO, MT e GO para 
tornar mais amplas as ações e a divulgação.

Em Cuiabá o CRN-1 promoveu o Encontro do 
Sistema CFN/CRN com os gestores e profis-
sionais de Mato Grosso no dia 14 de agosto e 
dois minicursos no dia 15. Foi um importante 
momento de interação, troca de experiências 
e aproximação. Em Goiás, foi firmada parceria 
com Sindicato de Nutricionistas para realiza-
ção do Encontro em Comemoração ao Dia do 
Nutricionista.

Para o evento de Cuiabá e Congresso Brasilei-
ro de Nutrição (Conbran) foram elaborados 
quatro folders sobre as principais dúvidas dos 
nutricionistas sobre atuação profissional e 
ética: Responsabilidade Técnica, Fitoterapia, 
Uso das Redes Sociais e Prescrição de Suple-
mentos Nutricionais. Esses materiais foram 
distribuídos nos eventos e estão disponíveis 
no site do CRN-1, em Comunicação/Publica-
ções/Outros.

Publicamos também (nesta Revista) artigo 
sobre o Programa de Alimentação do Traba-
lhador (PAT) e a importância da atuação do 
nutricionista para garantir a saúde dos traba-
lhadores. Percebemos que muitos profissio-
nais ainda não assimilaram o seu papel nesse 
processo, aceitando assinar por serviços que 
às vezes não supervisionam e não assumindo 
suas funções como responsável pela ofer-
ta de uma alimentação segura e saudável. 
Com isso, estamos perdendo espaço nesse 
universo no qual podemos contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida e no trabalho, 
com nossa atuação profissional e educativa. 

Ressaltamos também a contribuição da 
agricultura familiar e dos pequenos agricul-
tores na erradicação da fome, na garantia 
da segurança alimentar e proteção do meio 
ambiente, lembrando que 2014 foi o Ano 
Internacional da Agricultura Familiar e o tema 
do Dia Mundial da Alimentação deste ano 
é “Agricultura Familiar: Alimentar o mundo, 
cuidar da terra”. Para tornar o tema mais próxi-
mo do nutricionista, focamos na aquisição 
de alimentos da agricultura familiar para as 
escolas públicas.

Boa leitura!

MARA SALETI DE BONI 
Presidente CRN-1



6 Revista CRN-1 nº 19 2014

Dia do Nutricionista

CRN-1 participa de 
comemorações por 
todo mês de agosto

Em 2014, o CRN-1 reuniu-se com as uni-
versidades e instituições que usualmente 
comemoram o Dia do Nutricionista para 
pactuar um calendário conjunto que dis-
tribuísse as atividades ao longo do mês 
de agosto. O resultado foi satisfatório, 
pois pudemos participar de vários even-
tos e contribuir para sua divulgação.

No Distrito Federal, realizamos o VII 
Simpósio de Nutrição do DF, junto com 
a Associação de Nutrição do DF (ANDF), 
momento em que homenageamos as 
nutricionistas do primeiro restaurante a 
receber a Certificação CRN-1 Alimenta 
Saúde e os vencedores do VII Prêmio 
Científico Helena Feijó. Também parti-
cipamos das atividades do Hospital das 
Forças Armadas, do Programa Sesc Mesa 
Brasil, do UniCeub e da Unip.

Em Goiás, fomos parceiros na realização 
do IV Encontro em Comemoração ao Dia 
do Nutricionista, no dia 29, com palestra 
da presidente do CRN-1, Mara De Boni 
e da conselheira Dulcilene Montalvão 
sobre Ética nas Mídias Sociais.

Em Mato Grosso, foi realizado um encon-
tro com os profissionais, no dia 14, e dois 
minicursos no dia 15, inclusive com a par-
ticipação do Conselho Federal e demais 
Conselhos Regionais.

Todas essas ações tiveram um só objetivo: 
homenagear o nutricionista, valorizando 
seu trabalho, orientando e ajudando na 
qualificação do exercício profissional. 
Para o próximo ano queremos estender 
essa ação conjunta, aproximando-nos 
ainda mais das Instituições de Ensino do 
DF e demais estados da 1ª Região.

Fotos VII Simpósio de Nutrição do DF
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As nutricionistas brasilienses Ramyne de Castro da Paz (Nutrição Clínica) e Paloma Popov 
Custódio Garcia (Alimentação Coletiva) foram as vencedoras do VII Prêmio Científico Helena 
Feijó, edição 2014. Os trabalhos “Análise da capacidade dos métodos subjetivos de avaliação 
do estado nutricional em identificar o risco nutricional de idosos oncológicos hospitalizados” 
(Nutrição Clínica) e “A eficácia do treinamento de manipuladores de alimentos: o modelo trans-
teórico em foco” (Alimentação Coletiva) obtiveram as melhores avaliações entre os trabalhos 
apresentados.

A entrega do VII Prêmio Científico foi realizada durante o VII Simpósio de Nutrição do Distrito 
Federal, no dia 30 de agosto. Após as homenagens, as vencedoras Ramyne de Castro da Paz e 
Paloma Popov Custódio Garcia fizeram a apresentação dos seus trabalhos ao público presente.

Para esta sétima edição do prêmio, o plenário do CRN-1 nomeou Comissão Julgadora formada 
por especialistas com atuação profissional e acadêmica fora da área de abrangência do CRN-1 
e todos os trabalhos (não identificados) foram avaliados pelo critério duplo cego (sempre por 
dois profissionais), garantindo assim a isenção no processo de avaliação.

Parabéns às profissionais vencedoras do VII Prêmio Científico Helena Feijó.

VII Prêmio Científico Helena Feijó

Ganhadores são homenageados 
no evento do Dia do Nutricionista

Trabalho vencedor em Nutrição Clínica

“Análise da capacidade dos métodos sub-
jetivos de avaliação do estado nutricional 
em identificar o risco nutricional de idosos 
oncológicos hospitalizados”

Autora: Ramyne de Castro da Paz

Coautoras:  Renata Costa Fortes e Bruna de 
Abreu Flores Toscano

Trabalho vencedor em Alimentação Coletiva

“A eficácia do treinamento de manipulado-
res de alimentos: o modelo transteórico em 
foco”

Autora:  Paloma Popov Custódio Garcia

Coautoras:  Rita de Cássia de Almeida Akutsu; 
Karin Eleonora Sávio de Oliveira; e 
Izabel Cristina Rodrigues Silva
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Introdução

O envelhecimento populacional tornou-se 
uma realidade mundial e, atualmente, consi-
dera-se idoso em países em desenvolvimento 
como no Brasil o indivíduo com idade igual 
ou superior a 60 anos (CHEN; NGOH; HARITH, 
2012). Anormalidades metabólicas e altera-
ções no estado nutricional são comuns em 
pacientes com câncer (CHEN; NGOH; HARITH, 
2012). A triagem nutricional é uma forma de 
identificar precocemente o risco nutricional 
do indivíduo oncológico, com consequente 
melhora do seu prognóstico por meio de uma 
intervenção adequada realizada oportuna-
mente (PAZ; FORTES; TOSCANO, 2011).

Objetivo

Analisar a capacidade dos métodos subje-
tivos de avaliação do estado nutricional em 
identificar o risco nutricional de idosos onco-
lógicos atendidos em um hospital público do 
Distrito Federal.

Material e Métodos

Estudo observacional, transversal, analítico e 
de teste diagnóstico realizado em um hospital 
público de Brasília-DF, Brasil, no período de 
outubro de 2011 a abril de 2012. A avaliação 
do estado nutricional foi realizada por meio de 
métodos subjetivos: Avaliação Subjetiva Glo-
bal Produzida Pelo Próprio Paciente - ASG-PPP, 
Disease, Eating poorly, Tooth loss/mouth pain, 
Economic hardship, Reduced social contact, 
Multiple medicines, Involuntary weight loss/
gain, Needs assistance in self care, Elder years 
above age 80 – DETERMINE, Índice de Risco 
Nutricional – IRN, Avaliação Subjetiva Global – 
ASG e Mini Avaliação Nutricional – MAN. 

Os protocolos subjetivos de avaliação do 
estado nutricional foram aplicados nas 
primeiras 72 horas de internação hospitalar. 
Para aplicação das avaliações respeitou-se a 
seguinte ordem: ASG-PPP, DETERMINE, IRN, 
ASG e MAN, priorizando as autoavaliações 
com o intuito de evitar vieses e indução das 
respostas pelo profissional. Após, realizou-se 
a avaliação antropométrica do paciente, com 
objetivo de preenchimento dos questionários. 
Para todas as análises considerou-se a ASG 
como padrão de referência, visto que possui 
sensibilidade de 93%, especificidade de 61% 
e boa correlação de diagnóstico (CHRISTENS-
SON; UNOSSON; EK, 2000). O teste diagnós-
tico, considerando a ASG como padrão de 
referência, foi realizado, sendo calculados a 
sensibilidade, a especificidade, a acurácia, os 
valores preditivos negativo e positivo entre os 
métodos subjetivos. A análise da concordân-
cia e correlação entre os métodos subjetivos 
foi realizada utilizando o Coeficiente de Kap-
pa, Spearman e Kendall, com p≤ 0,05.

Nutrição Clínica

Análise da capacidade dos métodos 
subjetivos de avaliação do estado 
nutricional em identificar o risco nutricional 
de idosos oncológicos hospitalizados

Ramyne de Castro da Paz; Renata Costa 
Fortes; e Bruna de Abreu Flores Toscano

Ramyne de Castro Paz
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Resultados

Foram selecionados 108 idosos oncológicos, de am-
bos os sexos, internados em um hospital público de 
Brasília-DF, destes, 48 foram excluídos. A amostra foi 
constituída por 60 pacientes, com média de idade de 
68±6,4 anos, sendo 81,7% (n=49) do sexo masculino, 
com média de idade de 68±6,2 anos e 18,3% (n=11) do 
sexo feminino com média de idade de 70±7,1 anos. Ao 
estratificar a localização tumoral em relação ao sexo, 
averiguou-se que os cânceres mais prevalentes no 
sexo masculino foram: 35% (n=17) próstata, 16% (n=8) 
gástrico, 10% (n=5) reto e sigmóide e 39% (n=1 9) 
outros cânceres. E, no sexo feminino foram: 18% (n=2) 
linfoma não-Hodgkin, 18% (n=2) vias biliares, 18% 
(n=2) pâncreas e 46% (n=5) outros cânceres. A preva-
lência de risco nutricional ou desnutrição foi verificada 
em 73,3%, 86,7%, 100%, 71,7% e 78,3% dos casos, 
por meio da ASG-PPP, DETERMINE, IRN, ASG e MAN, 
respectivamente. Ao avaliar a concordância e corre-
lação das classificações do estado nutricional entre a 
ASG e a ASG-PPP, observou-se forte concordância e 
correlação entre esses métodos. Ao avaliar a ASG com 
o DETERMINE observou-se baixa concordância por 
meio do coeficiente de Kappa e correlação moderada 
pelos coeficientes de Spearman e Kendall. Quando 
a ASG e a MAN foram correlacionadas encontrou-se 
uma moderada concordância e correlação por meio 
dos os testes utilizados. Como o IRN só detectou uma 
categoria de classificação do estado nutricional, não 
foi possível realizar a concordância pelos métodos de 
Kappa, Spearman e Kendall.

Discussão

Observou-se, no presente, estudo uma alta prevalência 
para o câncer de próstata. De acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), as 
estimativas para o ano de 2012 e 2013 apontam que 
os tipos mais incidentes, à exceção do câncer de pele 
do tipo não melanoma, serão os cânceres de próstata, 
pulmão, estômago, cólon e reto no sexo masculino; e os 
cânceres de mama, colo uterino, glândula da tireoi-
de, cólon e reto no sexo feminino. Verificou-se, neste 
estudo, a desnutrição em 73,3% dos idosos oncológicos 
por meio da ASG-PPP e em 71,7% por meio da ASG 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011b). Peres et al. (2009), no 
estudo realizado com 68 pacientes idosos e adultos 
oncológicos, hospitalizados, constataram uma preva-
lência de desnutrição em 91,2% dos pacientes por meio 
da ASG-PPP e em 94,1% pela ASG, resultados superiores 
aos encontrados no presente estudo. Na presente pes-
quisa, verificou-se que 86,7% (n=52) dos pacientes es-
tavam desnutridos ou em risco nutricional por meio do 
DETERMINE e 100% (n=43) pelo IRN. Estes dois métodos 
subjetivos detectaram uma prevalência elevada, pois 
consistem em questionários compostos por algumas 
perguntas de desenvolvimento humano, uma vez que 
englobam outros aspectos (SINNETT, 2009). No estudo 
em questão, encontrou-se por meio do DETERMINE, 

uma sensibilidade de 95,3% e especificidade de 35,3%, 
diferentemente da pesquisa de Sinnett et al. (2010) 
que encontraram sensibilidade menor e especificidade 
maior, que variavam desde 58,8% a 87,1% e 48,7% a 
96,0%, respec tivamente; bem como alta variabilidade 
nas taxas de falsos positivos, falsos negativos e VPP. 
A ASG, neste estudo, classificou 71,7% dos pacientes 
como desnutridos, esses resultados estão plausíveis 
com o estudo de Bauer et al. (2002) e a pesquisa do 
Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospita-
lar (IBRANUTRI), na qual verificaram que 76% e 66,4% 
dos pacientes estavam desnutridos, respectivamente 
(WAITZBERG; CAIAFFA; CORREIA, 2001). No estudo em 
questão observou-se pelos métodos estatísticos, uma 
forte concordância entre ASG e ASG-PPP, o que com-
prova que ASG-PPP se destaca em relação aos outros 
métodos e é eficaz para o diagnóstico do estado nutri-
cional (BEGHETTO et al., 2007). No entanto a ASG-PPP é 
derivada da ASG sendo, portanto, um fator relacionado 
com a forte concordância entre elas.

Conclusão

Verificou-se concordância entre os métodos subjeti-
vos, destacando-se a ASG-PPP (forte concordância), 
com sensibilidade de 97,7%, especificidade de 88,2% e 
acurácia de 95%.
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Introdução

A participação do manipulador na cadeia epi-
demiológica das toxinfecções e demais doenças 
de origem alimentar tem sido observada com 
frequência (SOUZA et al., 2007). Diante da ne-
cessidade de controle sanitário na produção de 
refeições, a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) elaborou a Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) n. 216/2004 (BRASIL, 2004).

A importância do treinamento está em oferecer 
aos manipuladores conhecimentos teórico-prá-
ticos necessários para capacitá-los e levá-los ao 
desenvolvimento de habilidades e técnicas do 
trabalho específico na área de alimentos (GÓES 
et al., 2001). A partir da observação, em destaque 
a direta, dos manipuladores no dia-a-dia pode-se 
inferir sobre o comportamento desses, e muitas 
vezes a atitude declarada, nas pesquisas de per-
cepção, não corresponde aos comportamentos 
(NIETO-MONTENEGRO; BROWN; LABORDE, 2008).

A compreensão do comportamento é, portanto, condição prévia para a escolha dos modelos de 
intervenção educacional. Nesse sentido, estratégias educacionais serão mais eficientes quan-
do ajustadas às necessidades e comportamentos dos indivíduos, podendo ser detectadas a 
partir da identificação do estágio de mudança, que determina o sentimento do indivíduo e sua 
disposição em assumir novos desafios ou posturas. Diante disso, a identificação da fase em que 
se encontra o indivíduo pode facilitar na escolha da capacitação e/ou de incentivo à mudança 
(CABRERA, 2000).

A mudança de comportamento, analisada a partir do Modelo Transteórico, é retratada como um 
estado de prontidão ou vontade de mudar, que pode passar de um nível para o outro, ou de uma 
situação para outra (PROCHASKA; NORCROSS, 2001; NORCROSS; KREBS; PROCHASKA, 2011). 

Quanto ao treinamento é interessante abordar que as habilidades são atributos relacionados não 
apenas ao saber-fazer, mas aos saberes (conhecimentos), ao saber ser (atitudes) e ao saber-agir 
(práticas no trabalho). As habilidades básicas são entendidas em uma escala de atributos, que 
parte de habilidades essenciais como ler, interpretar, calcular, até chegar ao desenvolvimento de 
funções cognitivas que desenvolva raciocínios mais elaborados. As habilidades específicas rela-
cionam-se ao trabalho e dizem respeito aos saberes, saber-fazer e saber-ser exigidos por postos 
ou profissões em uma ou mais áreas correlatas (CAMPOS; GUIMARÃES, 2008).

Para apropriar as relações entre o estágio de mudança dos manipuladores e estratégias educa-
cionais de intervenção, foi elaborado o objetivo descrito a seguir.

Alimentação Coletiva

A eficácia do treinamento de manipuladores 
de alimentos: o modelo transteórico em foco
Paloma Popov Custódio Garcia; Rita de Cássia Akutsu; Karin Eleonora Sávio; Izabel Cristina 
Rodrigues Silva.

Paloma Popov Custódio 
Garcia
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Objetivo

Analisar a eficácia do treinamento para 
manipuladores de alimentos.

Metodologia

O presente trabalho é um estudo de inter-
venção e foi aprovado pelo Comitê de Éti-
ca e Pesquisa, sob o Protocolo nº 174/11, 
da Faculdade de Saúde, da Universidade 
de Brasília. 

Foram incluídos na pesquisa todos os 12 
Restaurantes Comunitários (RC) do Distrito 
Federal (Brasil), inaugurados até dezembro 
de 2011. O processo de criação, validação e 
aplicação dos instrumentos foi dividido em 
três etapas.

1ª Etapa– Criação, Validação e Teste dos 
Instrumentos

Para a criação da Escala de Mudança de 
Atitude de Manipuladores de Alimentos 
(EMAMA), foram utilizadas atividades 
rotineiras dos manipuladores e procedi-
mentos que estão presentes no checklist 
(ARAÚJO, 2011), para definir os construtos 
iniciais. Além disso, foram usados estudos 
com estratégias semelhantes para constru-
ção de uma escala de mudança de atitude 
(EGAN et al., 2007; CATTAI; HINTZE; NARDO 
JÚNIOR, 2010; CUPRASITRU; SRISORRACHA-
TR; MALAI, 2011).

O instrumento elaborado tem 31 afirma-
tivas, usando uma Escala Likert de cinco 
pontos, variando de 1 a 5, onde a resposta 
“Não penso nisso ou não faço isso” (nota 1), 
classificado em Pré-contemplação; “Venho 
pensando desta forma” (nota 2), Contem-
plação; “Estou decidido a fazer isso” (nota 3), 
Decisão; “Comecei a fazer há pouco tempo” 
(nota 4), Ação; “Já faço isto há bastante 
tempo”, (nota 5) Manutenção. 

A EMAMA foi validada pela técnica de 
juízes, com cinco avaliadores para verificar 
consistência, e semântica, com dez sujeitos 
de escolaridade semelhante a dos respon-
dentes, para verificar a compreensão dos 
construtos pelos manipuladores.

Em paralelo, foi aplicado o instrumento 
adaptado ao proposto por Araújo (2011), 
com 34 itens associados diretamente às 
práticas cotidianas dos manipuladores de 
alimentos, para averiguar o cumprimen-
to da legislação quanto à segurança do 
alimento.

Estes itens foram classificados em confor-
mes e não conformes, de acordo com o 
cumprimento observado e de acordo com 
o proposto por Soto et al. (2009). A análise 
da conformidade dos itens do checklist 
reduzido classifica os estabelecimentos, 
com relação às Boas Práticas de Fabricação, 
em: insatisfatórios (<50%), satisfatórios com 
restrição (entre 50% e 69%) e satisfatórios 
(> 70%). O checklist reduzido teve como 
objetivo averiguar as práticas rotineiras e 
compará-las às declarações fornecidas pe-
los manipuladores de alimentos na EMAMA. 

Para identificar o tipo e grau de contami-
nação dos manipuladores de alimentos, 
foram coletadas Amostras Microbiológicas 
para verificar a presença ou ausência de 
coliformes termotolerantes. Para tanto, foi 
utilizado o método do Número Mais Prová-
vel (NMP) ou a técnica dos tubos múltiplos, 
empregadas para estimar a densidade da 
população bacteriana presente na amostra, 
a qual é expressa em NMP/100g de amos-
tra, de acordo com a tabela especificada 
pelo método (SILVA; JUNQUEIRA; SILVEIRA, 
2001). Os resultados foram comparados a 
RDC 12/2001 (BRASIL, 2001).

A determinação dos coliformes termoto-
lerantes foi realizada nas seguintes amos-
tras: saladas cruas, superfície, mãos dos 
manipuladores diretos das saladas e água 
das torneiras da área de pré-preparo das 
saladas cruas.

Os três procedimentos (EMAMA, Checklist e 
Análises Microbiológicas) foram repetidos 
seis meses após a primeira intervenção, 
para averiguar a existência de mudança no 
controle higiênico-sanitário e no estágio de 
mudança dos manipuladores de alimentos. 
Assim, os procedimentos foram nomeados, 
em EMAMA 1, Checklist reduzido 1 e Análi-
ses Microbiológicas 1 (antes da Campanha 
Educativa) e EMAMA 2, Checklist reduzido 2 
e Análises Microbiológicas 2 (após a Cam-
panha Educativa).

2ª etapa – Estudo Piloto

Um estudo piloto foi realizado em um 
Restaurante Comunitário, excluído da 
amostra, em virtude de ter sido inaugurado 
em 2012. 

3ª Etapa – Treinamento

O treinamento dos manipuladores de ali-
mentos aconteceu em cada unidade, com 
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todos os manipuladores envolvidos na produ-
ção de alimentos. Esta capacitação teve como 
principal foco os resultados encontrados pela 
EMAMA 1, Checklist reduzido 1 e Análises 
Microbiológicas 1.

Cabe destacar que, para efeito do treinamen-
to, os manipuladores foram efetivamente 
divididos em dois grupos: Grupo 1 – indiví-
duos em Pré-contemplação, Contemplação, 
Decisão e Ação; Grupo 2 – indivíduos em 
Manutenção. 

A Campanha Educativa foi criada de acordo 
com o Grupo (1 ou 2). Para o Grupo 1 estra-
tégias educacionais com todos os recursos 
instrucionais voltados às categoria cognitiva 
e afetiva e lúdico/comportamentais foram 
aplicados igualmente aos 12 Restaurantes. O 
Grupo 2, identificado em Manutenção, rece-
beu um Diploma de Reconhecimento.

Análise estatística

Para análise da associação entre as variáveis 
qualitativas, foi utilizada a estatística qui-
-quadrado. A correlação entre a pontuação 
da EMAMA e a proporção (%) dos 34 itens 
do checklist reduzido foi executada por meio 
do cálculo do coeficiente de correlação de 
Sperman. O nível de significância adotado foi 
de 0,05. O pacote estatístico para análise dos 
dados foi o Statistical Package for the Social 
Science® (SPSS), versão 20.0.

Resultados e discussão

A análise da consistência interna (α de 
Cronbach = 0,90) mostrou que as questões 
referentes à EMAMA estavam dentro de um 
intervalo de repetibilidade aceitável. 

Dos 263 manipuladores, 74,5% (n=196) eram 
do sexo feminino, existindo diferença esta-
tística entre os Restaurantes Comunitários 
(p=0,042; c2= 20,23). Em relação ao Grau de 
Escolaridade, 49,8% (n=131) tinham o ensino 
fundamental; 45,2% (n=119), o ensino médio; 
3,4% (n=9), o ensino superior; e 1,5% (n=4) 
eram analfabetos, existindo diferença signifi-
cativa entre o Grau de Escolaridade e os Res-
taurantes Comunitários (p=0,010; c2=54,79). 
Quanto ao Cargo de Trabalho, 77,6% (n=204) 
eram auxiliares de cozinha, não sendo encon-
trada diferença significativa na distribuição 
dos cargos de trabalho entre os Restaurantes 
Comunitários (p=0,542; c2= 31,49).

Destaca-se que o perfil sociodemográfico 
contribuiu para a construção das estraté-

gias metodológicas, com materiais lúdicos 
e motivacionais, conforme sugerido por 
diversos autores (ANDING; BOLEMAN; 
THOMPSON, 2007).

Os resultados obtidos dos Checklists reduzi-
dos 1 e 2 foram classificados nos dois mo-
mentos como satisfatórios (SOTO et al., 2009). 
Ainda assim houve diferença estatística entre 
eles (p=0,000), que saltou de 88,5% para 
95,6%, demonstrando a eficácia das estraté-
gias educacionais adotadas, para o cumpri-
mento dos itens do Checklist reduzido.

Inversamente a este, Park, Kwak e Chang 
(2010) realizaram uma inspeção observa-
cional, utilizando uma ferramenta dividida 
em três seções: higiene pessoal, higiene 
dos alimentos e higiene ambiental. Antes 
do treinamento, os autores observaram um 
cumprimento de 57,2% e após o treinamento, 
de 63,7%, sem uma diferença significativa, 
rejeitando-se assim a hipótese de melhoria 
após a intervenção. 

Os dados obtidos nas amostras de água indi-
cam, em todos os Restaurantes Comunitários, 
a ausência de contaminação. De forma geral, 
existiu uma redução na presença de contami-
nação em relação à salada, mas aumento de 
contaminação relacionada à superfície. 

A média da pontuação obtida na EMAMA nos 
dois momentos de aplicação do instrumento 
foi de 3,77 (estágio Ação) para 4,06 (Manu-
tenção). Destaca-se que esta mudança foi 
significativa (p=0,000).

Conclusões

A EMAMA mostrou-se adequada para a verifi-
cação do perfil atitudinal dos manipuladores 
de alimentos, podendo ser utilizado como 
ferramenta, em conjunto com o Checklist 
reduzido e a Análise Microbiológica, para 
direcionar intervenções educativas em Unida-
des de Alimentação. Importante ressaltar que 
o treinamento é item obrigatório em Unida-
des de Alimentação e tem sido relatado por 
diversos estudos como ineficiente e ineficaz. 
Os resultados deste estudo trazem uma nova 
perspectiva para a melhoria da garantia da 
qualidade nesses estabelecimentos.
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O Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Re-
gião concedeu o Certificado CRN-1 Alimenta 
Saúde ao primeiro restaurante do Distrito Fe-
deral que cumpriu a rigorosa lista de requisitos, 
que vão muito além do controle higiênico-sa-
nitário – envolve também a gestão ambiental e 
de produção de refeições saudáveis. 

Foram seis meses de adaptações da infraes-
trutura e do cardápio e de treinamento do 
pessoal até que o Restaurante Taioba – Unida-
de do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – fosse 
considerado pela fiscalização do CRN-1 apto a 
receber a certificação. 

As nutricionistas Fernanda de Souza Caval-
canti de Oliveira e Karina Leal Pereira estiveram à frente desse processo, com treinamento dos 
funcionários, elaboração do cardápio saudável e do manual de boas práticas de manipulação de 
alimentos, da adaptação do espaço físico e da gestão de resíduos sólidos do restaurante.

O Check List para Avaliação da Unidade de Produção de Refeições Saudáveis foi elaborado por 
uma Câmara Técnica do CRN-1 composta por especialistas e é composto de quatro etapas:

1 - Verificação da regularidade da empresa 

2 - Condições higiênico-sanitárias – envolve a verificação quanto à adequação dos procedi-
mentos da produção e distribuição de refeições; existência de treinamento efetivo de manipu-
ladores; adequação das instalações, equipamentos e do abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; controle integrado de vetores e pragas urbanas. 

3 - Atividades desenvolvidas pelo nutricionista – oferta de cardápio nutricionalmente balan-
ceado e adequados ao perfil da clientela, pratos preparados com controle do teor de sódio e 
gordura e são isentos glutamato monossódico, caldos e amaciantes industrializados, e privilegio 
a utilização de alimentos orgânicos.

4 - Sistema de gestão ambiental – uso adequado da água e energia, manejo de resíduos, Res-
ponsabilidade e comprometimento e treinamento sobre o tema.

Projeto CRN-1 Alimenta Saúde

Conselho concede primeira 
certificação para restaurante 
do Distrito Federal

Mara Saleti de Boni e 
Fernanda Souza Cavalcante 

de Oliveira

Projeto CRN-1 Alimenta Saúde
Esta certificação integra o Projeto CRN-1 Alimenta 
Saúde, que foi idealizado como forma de alcançar o 
cumprimento da missão do conselho de contribuir 
para a saúde da população por meio do exercício pro-
fissional ético de nutricionistas e técnicos em nutrição. 

É composto de duas etapas: a qualificação 
profissional do nutricionista, por meio de oferta de 
pós-graduação em gestão da produção de refeições 
saudáveis em parceria com a Universidade de Brasília; 
e a certificação de empresas produtoras de refeições 
que cumpram todos os requisitos definidos pelo 

CRN-1, tenham um nutricionista como responsável 
técnico pela produção e sejam inscritas no Conselho.

Possui três focos principais:

• Consumidor/cliente: visa trazer a garantia de uma 
escolha adequada em relação à segurança alimentar 
e nutricional.
• Nutricionista: busca o resgate de sua atuação 
como profissional da saúde na gestão da produção 
de refeições saudáveis. 
• Empresário: proporciona reconhecimento e visi-
bilidade, agregando valor de qualidade e saúde aos 
produtos e serviços oferecidos.
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Entrevista

A nutricionista Fernanda Souza Cavalcante de 
Oliveira, responsável técnica pelo Restaurante 
Taioba (Unidade STJ), foi contratada em janeiro 
de 2014 para ajudar na adequação daquela 
unidade de produção de alimentos a fim de 
receber o Certificado CRN-1 Alimenta Saúde.

Como tinha cursado a pós-graduação “Gestão 
da Produção de Refeições Saudáveis”, realiza-
do pelo CRN-1 em parceria com a UnB, estava 
familiarizada com os critérios exigidos para 
concessão da Certificação, mas mesmo assim 
colocar em prática o que aprendeu foi um 
desafio profissional.

CRN-1 – Como foi o processo de preparação que 
antecedeu a certificação? 

Fernanda Cavalcante – Começou em fevereiro 
de 2014, com a primeira visita do CRN-1 – e foram 
cinco visitas para trabalhar os quatro módulos di-
ferentes. O importante é que consegui-
mos nos preparar, antes de cada visita, 
para o que seria avaliado, buscando 
corrigir de imediato o que fosse possí-
vel, deixando pendente apenas o que 
demandasse mais tempo.

CRN-1 – Como foi a adesão das pro-
prietárias nesse processo de mudanças?

FC – Eu me preocupava quando tinha de 
repassar alterações que envolvessem custos, 
mas tive retorno positivo das proprietárias, 
que entenderam que tudo que precisava ser 
comprado, adaptado ou providenciado foi em 
benefício do restaurante. Entenderam que o 
certificado não era apenas para ficar certo no 
papel, mas que trazia benefícios concretos.

CRN-1 – Qual etapa, de todo o processo de ava-
liação, foi mais difícil?

FC – De todos os módulos, o mais difícil foi o 
que trata das funções do nutricionista dentro 
da unidade. A nutricionista hoje está muito vol-
tada para o papel gerencial e burocrático, e foi 
difícil resgatar o papel como nutricionista de 
produção. Quando chegamos ao restaurante, 
queremos mostrar as atribuições da nutricio-
nista, mas vamos ganhando outras atribuições 
e os proprietários vão se acostumando com 
aquilo. Por isso foi difícil tratar das atribuições 
específicas do nutri em UAN.

CRN-1 – Como foi a adesão dos funcionários a 
essas mudanças e ao treinamento?

FC – Não havia treinamentos periódicos na 
rotina daquela unidade, mas quando fizemos 
foi muito bom, tivemos boa recepção. Assus-
tou-nos perceber que muitos deles não tinham 
noções básicas de higiene, e creio que um dos 
problemas seja a alta rotatividade (e isso é 
problema em praticamente todas as unidades 
de produção do DF). Após o treinamento, eles 
passaram a nos perguntar mais, a tirar dúvidas 
sobre questões levantadas no treinamento, e 
isso nos levou a perceber a importância de con-
ferir a aplicação desse treinamento.

CRN-1 – Quais as mudanças que foram feitas no 
cardápio?

FC – Hoje temos um cardápio diferenciado e 
colorido, com maior controle da quantidade 
de sódio, de gordura – não temos preparação 
com fritura e sabemos o que tem de bom e de 
ruim. A apresentação dos alimentos foi melho-
rada, com exposição de alimentos diferentes, 
orgânicos, com placas identificando alimentos 
funcionais, com e sem glúten e/ou lactose. 

CRN-1 – Os clientes perceberam as 
alterações feitas nesse período?

FC – Quando cheguei a esse restau-
rante, tínhamos reclamações de todo 
tipo. Mas os clientes observaram as 
mudanças, e hoje percebemos maior 

envolvimento, eles vêm nos perguntar o que 
é orgânico, o que é alimento funcional (acha-
ram que era coisa negativa), o que temos de 
saudável, o que tem de alimento funcional, o 
que tem menos sódio e a cada dia o cliente é 
mais exigente. Com isso eles passam a enten-
der o papel do nutricionista em uma unidade 
de produção.

CRN-1 – O que significa para você, como profis-
sional, a conquista do certificado e a homenagem 
prestada pelo CRN-1 no Dia do Nutricionista?

FC – Para mim significou um reconhecimento e 
resgate da profissão, a valorização como nutricio-
nista. Foi como se estivesse voltando ao curso de 
Nutrição – após nos formarmos vamos perdendo 
algumas coisas. Lembro quando entrei no hotel e 
não conseguia alguma coisa, eu me sentia como 
se estivessem podando os braços/pernas, tirando 
minha força. Com o Conselho junto comigo, senti 
como uma árvore podada voltando a crescer, 
mais forte, mais determinada, motivada.  Foi uma 
forma de mostrar o que um nutricionista pode 
fazer dentro de um restaurante. 

“A certificação vem mostrar o que o 
nutricionista pode fazer em um restaurante”

“Com o Conselho 
junto comigo, senti 
como uma árvore 
podada voltando a 
crescer, mais forte, 
mais determinada, 
motivada”



16 Revista CRN-1 nº 19 2014

Agricultura familiar na 
alimentação escolar

Alimentar o mundo, 
cuidar da terra
No contexto do Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014, o tema do 
Dia Mundial da Alimentação deste ano foi “Agricultura Familiar: Alimentar o 
mundo, cuidar da terra”. O objetivo é pôr em evidência a agricultura familiar e 
os pequenos agricultores e sua significativa contribuição para erradicar a fome, 
garantir a segurança alimentar e proteger o meio ambiente. 

Dados da FAO apontam que 80% das propriedades na América Latina e no Cari-
be fazem parte da agricultura familiar e gera cerca de 70% do emprego agrícola 
na região. No Brasil produz 70% dos alimentos consumidos pela população.

A proposta do AIAF 2014 é promover ampla discussão e cooperação mundial 
para aumentar a conscientização e entendimento dos desafios que os peque-
nos agricultores enfrentam. O debate também pretende ajudar a identificar 
maneiras eficientes de apoiar a agricultura familiar.

O CRN-1 participa ativamente desses debate enquanto membro do Conselho 
de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal e dos Estados de 
Mato Grosso, Goiás e Tocantins, assim como das cidades de Goiânia, Cuiabá, 
Palmas e Sinop (MT).
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Agricultura familiar na alimentação escolar 
Como reconhecimento da importância da agricultura familiar e da necessidade de incentivar 
a sua produção, em 2009 o governo brasileiro aprovou a Lei nº 11.947/2009. Ela determina 
que no mínimo 30% dos recursos repassados pelo governo federal ao PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar) para merenda escolar sejam comprados diretamente de 
agricultores familiares, sem licitação. tornou-se grande aliada dos agricultores familiares por 
abrir novo mercado para a comercialização dos seus produtos

Com a medida, cerca de R$ 600 milhões por ano reforçaram a agricultura familiar em todo o país. 
Além do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos da Conab), para o qual cada pequeno produ-
tor pode vender até R$ 3.500/ano, a merenda escolar torna-se um importante mercado institu-
cional, possibilitando o comércio de até R$ 9.000 / ano sem a intervenção de atravessadores. 

Os agricultores familiares podem ter acesso ao Pnae por meio de chamadas públicas divul-
gadas por estados e municípios. As chamadas para a compra dos alimentos tem um prazo 
de 20 dias. Durante esse período, o produtor interessado deve mandar a sua proposta e 
aguardar o resultado.

A aquisição de gêneros alimentícios é realizada, sempre que possível, no mesmo município 
das escolas. As escolas poderão complementar a demanda entre agricultores da região, 
território rural, estado e País, nesta ordem de prioridade.

A agricultura familiar no Brasil
A agricultura familiar é hoje responsável por 70% dos alimentos consumidos pelos brasilei-
ros. De acordo com o Censo Agropecuário de 2006 – o mais recente feito no país -, são forne-
cidos pela agricultura familiar os principais alimentos consumidos pela população brasileira: 
87% da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do milho, 38,0% 
do café, 34% do arroz, 58% do leite, possuíam 59% do plantel de suínos, 50% do plantel de 
aves, 30% dos bovinos, e produziam 21% do trigo.

No Censo Agropecuário de 2006 foram identificados 4,3 milhões de estabelecimentos de agri-
cultores familiares, o que representa 84,4% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Este 
segmento produtivo responde por 10% do Produto Interno Bruto (PIB), 38% do Valor Bruto da 
Produção Agropecuária e 74,4% da ocupação de pessoal no meio rural (12,3 milhões de pessoas).

Pela lei brasileira (11.326/2006) que trata da agricultura familiar, o agricultor familiar está de-
finido como aquele que pratica atividades ou empreendimentos no meio rural, em área de 
até quatro módulos fiscais, utilizando predominantemente mão de obra da própria família 
em suas atividades econômicas. A lei abrange também silvicultores, aquicultores, extrativis-
tas e pescadores.
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Artigo

A participação do 
nutricionista no PAT

Angela Aguirra Fiorese

Nutricionista com atuação em área de alimentação coletiva durante 15 anos, é 
coordenadora do Programa Cozinha Brasil do Sesi-DF por 6 anos.

O Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT) é um programa de complementação 
alimentar no qual fazem parceria governo, 
empresa e trabalhador.  Instituído pela Lei 
nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e regula-
mentado pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro 
de 1991, prioriza o atendimento aos traba-
lhadores de baixa renda, isto é, aqueles que 
ganham até cinco salários mínimos mensais. 

O PAT foi criado devido à preocupação com 
as condições de alimentação do trabalhador 
brasileiro, a fim de garantir a sua segurança 
alimentar e assegurar seu direito à alimen-
tação adequada. O objetivo do programa 
é melhorar as condições nutricionais do 
trabalhador e prevenir as doenças relaciona-
das ao trabalho, gerando bem-estar, maior 
qualidade de vida e produtividade. Para isso, 
deve propiciar a oferta de uma alimentação 
saudável, promovendo a educação alimentar 
e nutricional.

O cenário epidemiológico atual mostra o 
avanço das doenças crônicas não transmis-
síveis, principalmente do excesso de peso e 
da obesidade. Dados da Pesquisa de Orça-
mentos Familiares (POF 2008-2009) mostram 
que em 1974, 2,8% dos homens e 7,8% das 
mulheres apresentavam obesidade e, atual-
mente, 14,8% dos adultos são obesos, sendo 
12,4% homens e 16,9% mulheres.  Segun-
do o IBGE, 49% dos brasileiros já se acham 
acima do peso. 

O excesso de gordura corporal afeta nega-
tivamente a qualidade de vida de muitas 
pessoas e sua prevalência tem aumentado 
de forma assustadora, principalmente em 
países mais industrializados, sendo conside-
rado um problema de saúde pública (World 
Health Organization, 2002). Os parâmetros 
nutricionais do PAT estabelecidos na Portaria 
Interministerial nº 66, de 25 de agosto de 
2006, são preditivos para evitar a oferta de 
excesso de calorias e proteína e aumentar 

a oferta de vitaminas, minerais e fibras aos 
trabalhadores. O acompanhamento desses 
parâmetros deve ser realizado pelo profis-
sional nutricionista segundo as atividades 
que constam na Resolução CFN nº 380/2005 
(que dispõe sobre a definição das áreas de 
atuação do nutricionista e suas atribuições).

Considerando as exigências dispostas na le-
gislação para atender as necessidades dos tra-
balhadores, o papel do nutricionista se confi-
gura como de extrema importância e muito 
relevante no acompanhamento de todos os 
processos que envolvem a cadeia produtiva 
da alimentação desses trabalhadores. Seja em 
uma prestadora de serviços (tíquete ou cesta 
de alimentos), cozinha industrial (terceirizada) 
ou dentro da própria empresa (administrado-
ra ou autogestão), o nutricionista é responsá-
vel pelo processo de planejamento, produção 
e distribuição desse alimento. Além disso, 
ele deve executar atividades e programas de 
educação alimentar, visto que os hábitos e a 
cultura geralmente levam ao consumo exage-
rado de calorias e principalmente de proteí-
nas, o que colabora para aumentar a quanti-
dade de gordura ingerida. Nesse cenário, seu 
papel como educador se configura relevante, 
pois somente com programas de educação 
alimentar, hábitos culturalmente adquiridos 
podem ser modificados e melhorados.

O nutricionista tem a responsabilidade de 
planejar adequadamente o cardápio, confor-
me as exigências do PAT, respeitando os hábi-
tos alimentares da sua região e acompanhar a 
execução desse cardápio, educando seus fun-
cionários para que tenham o conhecimento 
que aquele alimento deve ser preparado con-
forme as fichas técnicas desenvolvidas, cons-
cientizando para o uso excessivo de óleo e sal, 
evitando temperos e condimentos industria-
lizados e que contenham muito sódio, dando 
preferência para temperos naturais, como o 
sal de ervas. Fichas técnicas bem definidas 
são essenciais para a execução de um cardá-
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pio, elas colaboram para a otimização da produção, 
controle de custos e de qualidade, juntamente com o 
treinamento constante dos manipuladores, para que 
todo o trabalho tenha sucesso. O nutricionista deve, 
ainda, executar a educação nutricional dentro do seu 
próprio ambiente de trabalho, para que possam ser 
preparados alimentos em conformidade com os parâ-
metros necessários para uma alimentação saudável. 
As Boas Práticas de Manipulação também devem ser 
um ponto forte, pois de nada adianta planejar um belo 
cardápio, elaborar um alimento saboroso e saudável, 
se ao final a higiene for deficiente, colocando todo o 
processo a perder, levando a alguma enfermidade ou 
mal estar; isso vale também para as distribuidoras de 
cestas de alimentos. 

O nutricionista é o profissional que deve preservar a 
saúde dos trabalhadores mediante a oferta de uma 
alimentação segura e saudável, com valor nutricional 
adequado às suas necessidades, e colaborar para a 
melhoria da sua qualidade de vida e no trabalho por 
meio da educação nutricional, proporcionando assim 
ganhos em produtividade. Dessa forma, o empre-
gador se torna um parceiro, pois percebe o trabalho 
do nutricionista como um fator de ganho para sua 
empresa, o que faz valer a pena o investimento em 
seu trabalhador, com retornos relativos à redução de 
atrasos e faltas ao trabalho, da rotatividade, das do-
enças e acidentes no trabalho e consequentemente, a 
redução do absenteísmo e do presenteísmo, elevan-
do a produtividade. 

As empresas cadastradas no PAT que optam pela 
modalidade de serviço de autogestão devem ter, 
obrigatoriamente, um Responsável Técnico – RT, assim 
como para os casos de terceirização (fornecedoras ou 
administradoras), onde a obrigatoriedade passa para 
as terceirizadas, que também devem ser inscritas no 
Programa. Esse fator possibilita uma grande oportuni-
dade de trabalho ao nutricionista. Segundo o último 
Relatório do PAT, de agosto de 2014, 197.832 empre-
sas são beneficiadas, totalizando 18.062.903 traba-
lhadores atendidos, por 12.445 fornecedoras, com a 
inscrição de 19.560 nutricionistas. 

Atualmente o nutricionista tem adquirido maior 
visibilidade quando o assunto é alimentação, poden-
do sua presença ser notada com mais frequência em 
programas interativos e documentários, a função do 
nutricionista é primordial para a qualidade da alimen-
tação fornecida ao trabalhador, ressaltando a impor-
tância da educação nutricional. Essa conquista deve 
ser preservada, e é com profissionais que atuam com 
competência e exercem seu papel da forma apropria-
da, conforme sua formação exige, que o mercado se 
abre cada vez mais para a sua atuação.
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Supersimples

Nutricionistas 
são beneficiados 
com novas regras 
de tributação

A presidenta Dilma Rousseff sancionou em agosto de 2014 a Lei Complementar 147/2014 (PLC 
60/14),  que universaliza o Supersimples – sistema de tributação diferenciado para as micro e 
pequenas empresas que unifica oito impostos em um único boleto e reduz, em média, em 40% a 
carga tributária.

Uma das principais mudanças foi estabelecer como critério de adesão o porte e o faturamento 
da empresa (até R$ 3,6 milhões), em vez da atividade exercida. Com isso, nutricionistas e diversos 
outros profissionais, principalmente do setor de serviços, podem aderir e passar a pagar menos 
tributos, com menos burocracia: os impostos federais, estaduais e municipais são pagos em um 
único boleto. Além disso, disciplina o uso da substituição tributária para as microempresas e 
empresas de pequeno porte.

A estimativa de tempo de abertura da pequena empresa também diminuiu. Com a nova legisla-
ção, deverá cair para apenas cinco dias. O tempo médio de espera no País hoje é de 107 dias. O 
mesmo deve acontecer com o tempo de fechamento, que também ganhará agilidade e, assim, 
haverá uma diminuição dos CNPJs inativos por excesso de burocracia.

Como faço para entrar no Simples?
 
A opção é feita unicamente pela Internet, no site mantido pela Re-
ceita Federal, entre o primeiro dia útil de novembro e o penúltimo 
dia útil de dezembro de 2014. Na lateral direita, escolha “Solicitação 
de Opção” e utilize um Certificado Digital, se tiver. Do contrário, 
utilize o Código de Acesso fornecido pela Receita Federal. Selecione 
“Código de Acesso” e vá em “Clique Aqui”. 

Você vai precisar do CNPJ e do CPF do responsável pela empresa. 
Depois que o Código de Acesso for gerado, retorne para a “Solicita-
ção de Opção”, depois “Código de Acesso.” Você vai precisar nova-
mente do CNPJ e do CPF do responsável. Depois é só preencher o 
formulário na Internet. 

A tributação pelo Supersimples só valerá a partir 
de 1º de janeiro de 2015. Se depois de agendar a 

opção o profissional mudar de ideia, basta cancelar 
o agendamento de adesão ao Supersimples, também 

pela Internet, entre o primeiro dia útil de novembro e 
o penúltimo dia útil de dezembro de 2014. 

?
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Introdução

 O crescimento, em números absolutos e relativos, 
de pessoas com idade maior ou igual a 60 anos é um 
fenômeno mundial. O envelhecimento populacional 
foi inicialmente observado em países desenvolvidos, 
mas recentemente é nos países em desenvolvimento 
que a população idosa tem aumentado de forma 
acentuada (VIRTUOSO, 2010). Dados demográficos 
brasileiros apontam um evidente aumento dessa 
população, com estimativas colocando o Brasil como 
a sexta população de idosos do mundo em 2025 
(PIVATTO, 2010). Conhecer as principais morbimor-
talidade que acometem a população do Distrito 
Federal com idade igual ou superior a 60 anos serve 
de subsídio para o desenvolvimento de um bom pla-
nejamento em saúde a fim de melhorar a qualidade 
de vida desse grupo de indivíduos. 

Objetivo

Identificar as principais causas de morbimortalidade, 
entre homens e mulheres com idade maior ou igual 

a 60 anos residentes no Distrito Federal nos anos de 
1999 e 2009. 

Método

Foi realizado um estudo descritivo para caracterizar 
o perfil epidemiológico de morbimortalidade da po-
pulação idosa do Distrito Federal, por meio de dados 
secundários disponíveis no Departamento de Informá-
tica do SUS – DATASUS (BRASIL, 2012). 

Resultados e Discussão

As causas de mortalidade que apresentaram os 
maiores coeficientes tanto em 1999 quanto em 
2009, para ambos os sexos, foram as doenças do 
aparelho circulatório, seguidas do câncer. Identifi-
caram-se como principais causas de internação em 
1999 e 2009 as doenças do aparelho circulatório, 
seguidas das doenças do aparelho respiratório. No 
ano de 1999, em ambos os sexos, foi constatada 
maior frequência de internação por doenças dos 
aparelhos circulatório e respiratório. Já no ano de 

Saúde Pública

Morbidade e mortalidade da 
população idosa do Distrito 
Federal nos anos de 1999 e 2009
Ana Lilian Bispo dos Santos e Sônia de Fátima Oliveira Santos
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2009, constatou-se maior frequência de internação por doenças do aparelho circulatório e 
neoplasias nos homens e por doenças dos aparelhos circulatório e respiratório nas mulheres. 
Os fatores modificáveis como sedentarismo, tabagismo, obesidade, dislipidemia, hiperten-
são e diabetes podem estar relacionados às maiores causas de óbito por doenças circulató-
rias (DESAI, 1999). 

Embora tenham ocorrido investimentos na prevenção por parte do governo brasileiro, obser-
va-se a necessidade de políticas públicas que visem à criação de programas de promoção de 
saúde, além de diagnósticos e tratamentos adequados que possam minimizar a ocorrência dos 
fatores anteriormente citados, evitando o surgimento de determinadas doenças, principalmente 
a hipertensão e diabetes. Cabe ressaltar, que na comparação entre os sexos da população idosa 
do Distrito Federal sobre causas de internações, constatou-se no grupo de neoplasias, maior 
razão para o sexo masculino (razão igual a 1,2) e no grupo de transtornos mentais e comporta-
mentais maior razão para o sexo feminino (razão igual a 1,7). O que pode ser explicado, no sexo 
masculino, pela falta de sensibilização do homem quanto a exames preventivos e procura ao 
atendimento médico. Esse achado no sexo feminino, também foi relatado em outros estudos 
(MAIA, 2004; RAMOS, 2001; VORCARO, 2001), em que a população idosa com transtornos men-
tais é na maioria feminina, viúva, carente, vive em lares com filhos e netos, são acometidas por 
muitas doenças crônicas e incapacidades para atividades diárias. 

Conclusão

Intervenções mais efetivas devem ocorrer a partir de políticas públicas que estimulem a adesão 
dos homens ao cuidado com sua saúde, com medidas preventivas nas faixas etárias mais jovens. 
Sugere-se, a realização de novos estudos que visem a acompanhar as possíveis mudanças no 
perfil de morbimortalidade da população idosa, a fim de apontar para o direcionamento de 
políticas públicas mais eficazes e eficientes na prevenção. 
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Nutrição em esportes

Métodos, magnitude e prevalência 
da redução da massa corporal em 
lutadores antes da competição

Nathália Ferreira Camarço

Introdução

Os esportes de combate têm sido cada vez 
mais assistidos no mundo todo, devido aos 
grandes eventos, à profissionalização e às 
altas premiações (FALKENBACH, 2007). De 
acordo com Ide (2004) é uma prática bas-
tante comum entre os lutadores promover 
alterações em sua massa corporal,  muitas 
vezes, de maneira empírica e sem o devido 
acompanhamento nutricional. A estratégia 
de perda rápida de peso é praticada em 
larga escala, independentemente do nível 
competitivo, modalidade de arte marcial e/
ou idade (BRITO, et al., 2012), ou sexo dos 
atletas (ARTIOLI et al., 2010b).  As condições 
nutricionais agressivas que podem estar 
envolvidas neste processo, possivelmente 
expõem os lutadores a sérios riscos para a 
saúde, podendo comprometer sua inte-
gridade física. Como exemplo, Artioli et 
al. (2010c) citam que em 1997, três atletas 
universitários de Wrestling morreram devi-

do à prática de manobras de manipulação 
ponderal que antecederam uma competi-
ção. Isto porque a combinação de métodos 
para a redução de massa corporal inclui a 
desidratação através da indução do suor. 
A perda de água pelo trato respiratório é 
intensificada pela temperatura ambiente e 
volume ventilatório, portanto, a realização 
de exercícios físicos intensos em locais aba-
fados, aumenta a perda de líquidos corpo-
rais pela ativação de glândulas sudoríparas 
e pela respiração (BISEK; ALVES e GUERRA, 
2005). Considerando que a pesagem dos 
lutadores é geralmente realizada com ante-
cedência de 24h ao campeonato, a equipe 
responsável pela preparação física do atleta 
pode utilizar-se de recursos para a redução 
rápida da massa corporal até o momento 
da pesagem, seguida de uma recuperação 
e, consequente reposição de fluidos até 
o momento da luta, sem que essa mano-
bra interfira de maneira contundente no 
desempenho do lutador (ARTIOLI et al. 
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2010a), embora não tenha sido documen-
tado na literatura, dados inerentes à saúde 
em longo prazo dos lutadores. Artioli et al. 
(2010b) ressaltam que essa é uma estraté-
gia que possibilita que o lutador participe 
da competição em uma categoria de peso 
mais leve do que o seu peso real no mo-
mento da luta, ou seja, se o seu adversário 
não realizar esta técnica, ele provavelmente 
estará em desvantagem quantitativa em 
relação ao deslocamento da massa corporal 
com o intuito de impor mais força em cada 
golpe desferido. Neste contexto surgem as 
seguintes questões: qual é a prevalência 
de lutadores que se valem desse tipo de 
manipulação de massa corporal? Qual é a 
magnitude do processo de perda de peso? 
Quais são os principais métodos utilizados 
pelos atletas para atingir o peso pretendi-
do? Por ser um estudo de assunto peculiar 
e atual, ainda há carência de publicações, 
especialmente as de caráter aplicado nesta 
temática e, há necessidade de investimen-
tos inter e multidisciplinares para que se 
possa pesquisar mais sobre os esportes de 
combate (CORREIA e FRANCHINI, 2010).

Objetivo geral

Definir a prevalência de atletas que fazem 
ou já fizeram uso da estratégia de perda de 
peso corporal, qual a magnitude desta re-
dução e os métodos utilizados para a perda 
de peso nos lutadores analisados. 

Objetivos específicos

Apontar a porcentagem de atletas que se 
submeteram ao processo de redução da 
massa corporal, se for o caso, descrever os 
principais métodos utilizados para ação e 
identificar qual foi a intensidade da mani-
pulação de massa corporal, através de vari-
áveis quantitativas, como o tempo despen-
dido para a redução da massa corporal. 

Materiais e métodos

Essa pesquisa tem um delineamento 
experimental quanti-qualitativa, de cunho 
transversal. Amostra composta por luta-
dores de MuayThai e MMA de diferentes 
cidades do Brasil, os quais estavam em 
período competitivo. Foram avaliados 39 
indivíduos, dos quais 35 do sexo masculino 
e quatro do sexo feminino, saudáveis, com 
idades acima de 15 anos, que possuem 

experiência na prática das artes marciais 
há pelo menos um ano. A mensuração das 
variáveis antropométricas estatura e massa 
corporal foi realizada em balança mecânica 
com resolução de 100g, com estadiômetro 
acoplado, escalonado em 0,5 cm, da marca 
Welmy. A quantidade de água corporal, foi 
estimada através do aparelho tetrapolar 
analisador de bioimpedância de compo-
sição corporal BioSacan 916 – Maltron, 
realizada seguindo o protocolo para reali-
zação do teste sugerido pelo fabricante. A 
aquisição de informações sobre as práticas 
corporais pré-competitivas, o que inclui 
as mudanças de peso corporal, realizadas 
pelos lutadores se deu através da adapta-
ção do Questionário Sobre Redução Rápida 
da Massa Corporal Pré-Competitiva para 
avaliar os padrões utilizados por judocas. 
Os avaliados preencheram ao questionário 
individualmente, na presença da pes-
quisadora responsável, podendo realizar 
perguntas a qualquer momento. A análise 
estatística foi realizada através do programa 
SPSS versão 17.0 para Windows. Foi feita 
a análise descritiva dos dados para relatar 
a prevalência da perda de massa corporal 
e a ordem dos métodos mais utilizados 
para tal. A magnitude da redução da massa 
corporal foi descrita em média e desvio 
padrão, dos quilos perdidos e quantidade 
de dias necessária para a perda, além de 
correlação de Pearson para observar a 
relação entre o despendido para a perda 
de massa corporal e a quantidade de quilos 
perdidos, e entre o tempo de experiência 
de treino dos atletas e a quantidade de 
quilos perdidos. 

Resultados

84,6% dos lutadores admitiram já ter redu-
zido a massa corporal para lutar. A média 
de massa corporal foi reduzida de 5,45 ± 
4,10 kg, em 2,06 ± 0,86 dias. Houve correla-
ção positiva e significativa (p=0,003) entre 
o tempo de redução e a quantidade de kg 
reduzidos e também entre a experiência 
dos atletas e a quantidade de kg reduzidos 
(p=0,002). Foi identificado que 33,3% dos 
atletas declararam reduzir a massa corpo-
ral em no máximo três dias, 27,3% entre 
quatro e sete dias e 39,4% levam mais de 
uma semana. Os métodos mais utilizados 
pelos atletas são o aumento de exercícios 
físicos (93,9%), jejum (66,7%), restrição to-
tal/parcial de fluidos (57,6%), realização de 
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exercícios vestindo roupas térmicas (54,5%), 
pular refeições (51,5%), realização de exercí-
cios em locais quentes (48,5%), cuspir (45,5%), 
dieta gradual (42,4%), sauna (27,3%), diuréti-
cos (21,2%), laxantes (9,2%), pílulas dietéticas 
(9,2%) e vômitos (9,2%). 

Discussão

Artioli et al. (2010b) apresentaram resultados 
condizentes com os achados deste estudo. 
No trabalho dos autores, apenas 17,8% dos 
lutadores avaliados nunca perderam peso 
pré-competição. O restante dos participantes 
da pesquisa, ou seja, 82,2% dos lutadores 
admitiram já ter praticado estratégias de re-
dução de massa corporal. Os autores também 
falam sobre a magnitude da redução, onde a 
média da perda de peso entre judocas no pe-
ríodo pré-competitivo foi de 4 kg, com desvio 
padrão de 3,1 kg, porém em um tempo maior, 
uma média de 7 dias com desvio padrão tam-
bém de 7 dias, o que torna os achados deste 
estudo ainda mais preocupantes, segundo 
as informações colhidas no questionário, 
em virtude da alta magnitude da alteração 
de massa corporal antes de competições. As 
diversas estratégias utilizadas para reduzir 
a massa corporal já foram citadas por vários 
autores. (ARTIOLI; FRANCHINI e LANCHA JR., 
2006; CIRO et al., 2012; IDE, 2004;).

Conclusões

Tendo em vista os resultados observados, 
conclui-se que é  alta a prevalência da prática 
de redução ponderal pré-competitiva, como 
já era esperado. Poucos são os atletas que não 
utilizam tal estratégia para obterem algum 
tipo de vantagem sobre os seus adversários 
nas competições. Em relação à magnitude da 
perda de peso, notou-se que a quantidade de 
massa corporal perdida é demasiadamente 
grande para um tempo tão curto despen-
dido na perda.  A dieta gradual e pouco 
restritiva não é um dos principais métodos 
utilizados pelos atletas. Ao contrário, para a 
manipulação do peso corporal, submetem-
-se a condições perigosas e a consideráveis 
riscos para a saúde em virtude da tentativa de 
melhorar o desempenho no esporte. É válida 
a realização de pesquisas mais detalhadas nas 
modalidades esportivas Muay Thai e MMA 
como, por exemplo, a separação de grupos de 
indivíduos por nível competitivo, sexo e idade 
para que se tenham dados mais específicos e 
estratificados, complementando a literatura 
existente sobre o tema. A educação e cons-
cientização dos lutadores tornam-se necessá-
rias, em virtude das consequências causadas 

pela prática da perda de peso rápida. Como 
não há evidências científicas que bastem 
para julgar se tal prática traz ou não prejuízos 
funcionais em curto prazo quando o atleta 
dispõe de algum tempo para recuperação, 
pode ser recomendada a mudança de algu-
mas regras sobre o momento da pesagem, 
no intuito de resguardar a integridade física 
do lutador, uma vez que, se ele não dispuser 
de tempo de recuperação para lutar após 
a pesagem, não haverá nenhum benefício 
quantitativo advindo do ciclo perder-ganhar 
peso, apenas prejuízos funcionais da desidra-
tação, o que desestimularia esse hábito entre 
os lutadores.
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Nota do CFN sobre a aprovação do 
Decreto Legislativo 52/2014

Liberação de substâncias proibidas 
pela Anvisa/MS para perda de peso

No dia 2 de setembro de 2014, o Senado Federal aprovou o Projeto de Decreto Legislativo 
(SF) n° 52/2014, que susta a Resolução RDC n° 52/2011, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), sobre a proibição do uso das substâncias anfepromona, femproporex e 
mazindol, seus sais e isômeros, bem como de intermediários, e adota medidas de controle 
da prescrição e dispensação de medicamentos que contenham a substância sibutramina, 
seus sais, isômeros e intermediários.

A posição da Anvisa levou em conta estudos que demonstram que o uso de medica-
mentos anorexígenos no tratamento da obesidade tem resultados modestos e de difícil 
manutenção, ocorrendo com frequência a recuperação do peso perdido, de um a três anos 
após cessado o uso dos medicamentos.

O relatório divulgado pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (JIFE), 
órgão da Organização das Nações Unidas (ONU), aponta um aumento de 500% no consu-
mo de anorexígenos no Brasil desde 1998. Consumo considerado abusivo, o que parece 
indicar o uso indiscriminado até por pacientes que não teriam indicação terapêutica.

Sabe-se que a obesidade é um fator de risco para a saúde humana. A tendência de pes-
quisas nacionais ao longo dos anos demonstra uma diminuição nos casos de desnutrição 
e acelerado aumento nos casos de obesidade, classificada como um problema de saúde 
pública no Brasil.

O excesso de tecido adiposo contribui para um estado pró-inflamatório que está asso-
ciado ao aparecimento de doenças como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, 
dislipidemias, aterosclerose, síndrome metabólica e câncer.

Considerando os efeitos colaterais graves que o uso indiscriminado dos anorexígenos 
pode causar na busca pela saúde e qualidade de vida de indivíduos obesos:

- O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) afirma que para o tratamento da obesidade 
devem ser adotados o acompanhamento nutricional, psicológico, médico e de atividades 
físicas, que resultam em hábitos alimentares saudáveis e mudanças no estilo de vida, o 
que proporciona perda de peso de forma saudável e progressiva. O uso de medicamentos 
que coloquem em risco a saúde do paciente não deve ser utilizado, principalmente quan-
do sua segurança e eficácia não estão devidamente comprovados.

- O CFN apoia a Anvisa/MS na proposição em que o retorno desses produtos para o 
mercado esteja condicionado à apresentação de dados, pelas empresas, que comprovem 
segurança e eficácia.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
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Ética

Cuidados a serem tomados pelo 
nutricionista nas redes sociais
 
Nutricionista Lorena G. Chaves Medeiros, conselheira efetiva e coordenadora da Comissão de Ética 
do CRN-1.

As redes sociais não se limitam a contatos com 
amigos e conhecidos, mas também tem sido muito 
usada para divulgação profissional e ferramenta de 
trabalho. No caso do nutricionista, a atenção deve 
ser redobrada, pois o Código de Ética profissional 
(Res. CFN nº 334/2004) restringe algumas ações e, ao 
quebrar essas regras, o profissional cometerá infração 
e estará sujeito a punição, que vai da advertência à 
perda do registro profissional.

Uma das principais ocorrências denunciadas ao CRN-1 
é a publicação de produtos alimentícios, suplemen-
tos alimentares e fitoterápicos nas redes sociais 
pelos nutricionistas que possuem perfil pessoal e/ou 
profissional nas redes como, por exemplo, Facebook, 
WhatsApp e Instagram.

Divulgação de marcas e produtos
Ao postar fotos, marcas de produtos ou nomes de 
empresas ligadas às atividades de alimentação e 
nutrição, mesmo no intuito de orientar seu paciente 
nas suas escolhas alimentares, o nutricionista vai de 
encontro ao que prevê o Código (ver Art. 22, III). Esse 
fato se agrava quando ainda há a percepção de algum 
tipo de remuneração ou vantagem pela “propagan-
da” do produto (Art. 7°, VIII e Art. 18, IV).

Caso o nutricionista perceba a necessidade de indicar 
alguma marca de produto, durante o atendimento, 
deve fazê-lo indicando mais de uma opção para o 
mesmo produto, fazendo com que assim, não se mani-

feste sua preferência por uma única marca, conforme 
se vê no seguinte trecho do Código (art. 22, parágrafo 
único): “... havendo necessidade de mencionar marcas, 
o nutricionista deverá indicar várias alternativas ofere-
cidas pelo mercado”.

Outra situação é quando o profissional divulga pro-
dutos que os fabricantes alegam ter propriedades 
nutricionais “eficientíssimas” sem, no entanto, ter sua 
eficácia comprovada. Muitas vezes essas propriedades 
são testadas pelo próprio profissional, que o experi-
menta, gosta e indica, sem que os cuidados e parâme-
tros da ciência da nutrição sejam respeitados. Neste 
sentido, infringe o Código de Ética ainda que esses 
produtos atendam à legislação de alimentos e sanitá-
ria vigentes (Art. 7°, X).

Divulgação de imagens 
associadas a resultados
É muito comum também o nutricionista utilizar ima-
gens dos próprios pacientes, mostrando o “antes e 
depois” da intervenção nutricional realizada pelo pro-
fissional, o que claramente contraria dois artigos do 
Código de Ética, os quais não permitem ao profissional 
utilizar as redes sociais para divulgar fotos e vídeos 
associados a resultado (Art. 7° XII e XIII). Essa conduta 
também pode ser enquadrada no art. 22, inciso I, do 
Código: “Relativamente à publicidade, é vedado ao nu-
tricionista utilizá-la com objetivos de sensacionalismo 
e de autopromoção”. É preciso lembrar que o compro-
misso de resultado como prática contraria os preceitos 
éticos da profissão.

Atendimento nutricional e 
envio de dietas pela internet
Quando o nutricionista realiza atendimento nutri-
cional, inclusive avaliação nutricional (por exemplo, 
solicitando dados de peso, altura, percentual de gor-
dura etc.), seja por e-mail, seja por outras redes sociais 
(por exemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp), está 
caracterizando atendimento não presencial, o que 
infringe o Código de Ética em seu art. 7º, XVII (alterado 
pela Res. CFN n. 541, de 14 de maio de 2014).

Também contraria a conduta ética do nutricionista 
quando este envia a prescrição dietética/dieta (plano 
alimentar, cardápio, lista de substituições, receitas, 
etc.) ao paciente/cliente por e-mail.




