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Início de gestão, tempo 
de estabelecermos novas 
metas a serem atingidas 
no próximo triênio. Muito 
já foi feito, mas ainda há 
o que fazer. O novo plená-
rio do CRN-1 assume com 
toda a energia necessária à 
realização das ações exigi-
das dos cargos, e vai além, 
quer estar cada vez mais 
próximo do nutricionista e 
do técnico em nutrição e 
dietética. 

Nesse sentido, uma das 
prioridades será a parceria 
com as universidades e com 
os cursos técnicos para, des-
de a formação, valorizar o futuro 
profi ssional e mostrar a função 
do Conselho. Nesta primeira pu-
blicação da Revista CRN-1, após 
a posse do novo colegiado, apre-
sentamos um resumo dessa e das 
demais prioridades defi nidas pela 
gestão 2007-2010 e mostramos o 
importante papel das comissões 
no planejamento e na execução 
das ações deste Regional.

Reafi rmamos o nosso com-
promisso com a ética e com a 
excelência na qualifi cação do 
profi ssional, pois essa é a base 
do reconhecimento da Nutrição 
perante a sociedade. Com isso, 

é possível conquistar novos es-
paços para o nutricionista e o 
técnico em nutrição neste com-
petitivo mercado de trabalho.

Enfim, enfatizamos que o 
nosso objetivo primordial é es-
tar sempre aperfeiçoando para 
melhor atender aos nutricionis-
tas, aos técnicos e às empresas 
que nos procuram. Sugestões 
e críticas serão sempre bem-
vindas. Afinal, assumimos o 
encargo de conselheiros para 
dar maior visibilidade à pro-
fissão e torná-la referência nas 
pautas relativas à alimentação 
e nutrição.

Um abraço

Simone Rocha

Presidente CRN-1
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O 
CRN-1 tem novo co-
legiado. Os 18 conse-
lheiros – nove titula-
res e nove suplentes 

– eleitos para a gestão 2007-2010 
foram empossados no dia 5 de 
outubro, em cerimônia realizada 
no auditório da Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL). O evento 
foi prestigiado pela presidente do 
Conselho Federal de Nutricionis-
tas, Nelcy Ferreira Silva, e inúme-
ros colegas nutricionistas.

Em seu discurso de posse, a 
presidente Simone Rocha decla-

rou como meta da gestão 2007-
2010 a valorização profi ssional 
dos nutricionistas e técnicos em 
nutrição e o seu reconhecimen-
to como agentes de promoção da 
saúde pela sociedade. 

Para 2008, Simone Rocha 
afi rmou que serão realizadas 
várias ações para aproximar o 
CRN-1 das instituições de ensi-
no e do estudante, mostrando o 
papel dos conselhos de classe e 
sua importância para a profi ssio-
nal. “Muitas vezes o profi ssional 
paga ao Conselho e não sabe a 

fi nalidade da entidade na qual é 
inscrito. Também é comum que 
confunda as atribuições do con-
selho com as do sindicato. Tra-
balhando junto às instituições de 
ensino, evitaremos muitas confu-
sões e mesmo insatisfações”, en-
fatiza Simone Rocha.

O técnico em nutrição tam-
bém será cada vez mais valo-
rizado no CRN-1. Com a pu-
blicação da Resolução CFN nº 
312/2003, para exercer a profi s-
são o técnico deve se inscrever 
nos Conselhos. No entanto, sua 

Novos conselheiros 
priorizam modernização 

administrativa

Gestão 2007-2010

Novo plenário toma posse e apresenta as prioridades da gestão 2007-2010
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inserção no Sistema CFN/CRN 
ainda é tímida, tornando neces-
sária uma maior aproximação 
do CRN-1 desde o início de sua 
formação profi ssional. Em 2007 
o CRN-1 deu o primeiro passo 
ao promover uma palestra em 
comemoração ao Dia do Técnico 
em Nutrição e Dietética, no dia 
27 de junho.

Outro enfoque da gestão 
2007-2010 será a modernização 
da máquina administrativa e o 
desenvolvimento profi ssional dos 
funcionários do CRN-1, a fi m de 
agilizar o trabalho e aperfeiçoar 
o atendimento aos nutricionis-
tas, técnicos e empresas inscri-
tas, além de dar maior visibili-
dade à profi ssão. Esse processo 
foi iniciado pela gestão anterior, 
quando foram adquiridos novos 
equipamentos de informática, 
houve concurso para contratação 

de mais funcionários e foi dado 
um grande impulso na fi scaliza-
ção e na comunicação a partir 
das políticas nacionais defi nidas 
para todo o Sistema CFN/CRNs. 
“Nosso compromisso é dar conti-
nuidade a esse processo e torná-
lo cada vez mais efi ciente. Mes-
mo com todos os avanços, ainda 
temos muito a fazer”, ressaltou a 
presidente.

Os novos conselheiros tam-
bém demonstram grande preo-
cupação em relação à atuação 
profi ssional do nutricionista e do 
técnico em nutrição, com espe-
cial ênfase a questões éticas. Esse 
enfoque perpassa a discussão de 
como podem contribuir para efe-
tivar o direito a uma alimentação 
adequada e de qualidade.

Pelas metas apresentadas, esse 
colegiado não quer se restringir às 
atribuições descritas na legisla-

ção, mas tornar o CRN-1 referên-
cia para os movimentos sociais, 
demais conselhos de classe, ges-
tores e mesmo para a imprensa 
quando o assunto for alimentação 
e nutrição. Com isso, conseguirá 
dar maior visibilidade à profi ssão 
e ao profi ssional.

Nova diretoria
Presidente

Simone da Cunha Rocha Santos

Vice-Presidente
Iara Maria Mello Ramires

 
Tesoureira

Carla Caputo Laboissière Bragança

Secretária
Ana Flávia de Rezende

Gomes Máximo
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P
romover, manter e re-

cuperar a saúde por 

meio de atividades re-

lacionadas à alimenta-

ção e nutrição são os objetivos 

comuns dos nutricionistas e téc-

nicos em nutrição e dietética. 

Na prática, as atribuições desses 

profi ssionais são complemen-

tares, conforme descrito na Lei 

8.234/1991, que regulamenta a 

profi ssão do nutricionista, e na 

Resolução CFN nº 312/2003, 

que defi ne as atribuições ineren-

tes ao técnico. Sob a supervisão 

de um nutricionista, o técnico 

pode realizar algumas ativida-

des como pesagem, mensuração 

entre outras. Isso não signifi ca 

que ele possa exercer funções 

exclusivas de nutricionistas, e a 

legislação é muito clara em rela-

ção a essa questão.

Para a chefe interina da Di-
visão de Nutrição do Hospi-
tal Universitário de Brasília 
(HUB), Ana Paula Caio Zidório, 
o impasse entre nutricionistas 
e técnicos pode ser superado 
ao se estabelecer de forma cla-
ra a rotina de trabalho de cada 
profi ssional. Nesse hospital foi 
criado um roteiro para os pro-
fi ssionais, passo a passo, com 
todas as suas tarefas. Nessa ro-
tina estão as atribuições típicas 
do nutricionista, como verifi car 
as prescrições e os relatórios da 
enfermagem e da nutrição quan-
to às altas, transferências e ne-
cessidades de dietas especiais, 
fazer as avaliações nutricionais 
e os cálculos de dietas e sondas, 
entre outras. Além disso, o nu-
tricionista acompanha os estagi-
ários e corrige suas avaliações e 
esquemas.

Outro roteiro foi preparado 
para os técnicos, divididos entre 
a produção de refeição e a área 
clínica. De modo geral, são eles 
que repassam as dietas, os quan-
titativos e os pedidos extras, 
além de acompanhar a distribui-
ção dos alimentos para os pa-
cientes. Na produção, verifi cam 
o cardápio, supervisionam o pre-
paro das refeições, providenciam 
o remanejamento das copeiras e 
se revezam na supervisão da hi-
gienização dos alimentos.

“Há três anos não havia tan-
tos técnicos. Tivemos que criar a 
rotina para esse grupo baseados 
na Resolução 312 do CFN. Além 
dessas atividades, defi nimos um 
horário para que o técnico pu-
desse acompanhar o nutricio-
nista e ajudar mais diretamente 
nas avaliações, mas até agora o 
acúmulo de trabalho administra-

p

Profissionais do Sistema

Técnico em 
nutrição e 

nutricionista: 
uma parceria 
em prol da 

saúde
Ana Paula: estabelecer rotinas diárias evita conflitos entre profissionais
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tivo não permitiu a prática dessa 
proposta. Esperamos que, com a 
informatização que estamos im-
plantando, isso possa se tornar 
realidade”, afi rma Ana Paula.

Complementaridade
Para a nutricionista Luciana da 

Costa Lago, chefe de controle de 
qualidade da Sanoli Ind. e Com. de 
Alim. Ltda. – que hoje tem quadro 
com 59 nutricionistas e 35 técni-

ç

Atribuições do técnico
1. Controle técnico do serviço de alimentação, auxiliando o profi ssional nutricionista (compras, 

armazenamento, custos, qualidade, quantidade, etc.).

2. Acompanhar e orientar as atividades de controle de qualidade em todo processo, desde o rece-

bimento até a distribuição, atendendo às normas de segurança alimentar.

3. Acompanhar e orientar os procedimentos culinários de pré-preparo e preparo de refeições e 

alimentos, obedecendo às normas sanitárias vigentes.

4. Conhecer e avaliar as características sensoriais dos alimentos preparados de acordo com o 

padrão de identidade e qualidade estabelecido.

5. Acompanhar e coordenar a execução das atividades de porcionamento, transporte e distribui-

ção de refeições, observando o per capita e a aceitação do cardápio pelos comensais.

6. Supervisionar as atividades de higienização de alimentos, ambientes, equipamentos e utensí-

lios visando à segurança alimentar e difundindo as técnicas sanitárias vigentes.

7. Colaborar no treinamento de pessoal operacional e observar a aplicação das normas de segu-

rança operacional.

8. O técnico deve realizar nos pacientes a pesagem e aplicar outras técnicas de mensuração de 

dados corporais defi nidas pela concretização da avaliação nutricional.

9. Conferir a freqüência diária dos funcionários (atrasos, faltas...), providenciar substituição 

quando possível e transmitir à chefi a.

10. Acompanhar junto à cozinha dietética e cozinha geral, as preparações das refeições.

11. Supervisionar a distribuição das refeições nos refeitórios.

12. Requisitar ao almoxarifado os gêneros necessários na previsão.

13. Requisitar material de limpeza utilizados na cozinha, copas e refeitórios.

14. Conferir o número de legumeiras com os respectivos cartões de dietas e mapas, antes da subi-

da dos carros.

15. Providenciar a troca de preparações de acordo com o mapa de dietas.

16. Assistir a confecção das legumeiras (almoço, jantar) na cozinha geral.

17. Acompanhar as copeiras na contagem diária de material.

Fonte: Resolução CFN 312/2003.

cos -, na empresa há uma divisão 
de trabalho que tem dado bons 
resultados. O técnico em nutri-
ção é responsável pela elaboração 
das planilhas de distribuição das 
refeições dos pacientes, acompa-
nhamento das preparações das pe-
quenas refeições e pedidos extras, 
além de auxiliar nas demais tare-
fas da produção, sob orientação 
do nutricionista. Já o nutricionista 
é responsável pelo planejamento, 

organização, comando, controles 
operacionais, de forma que seja as-
segurada a produção de alimentos 
em condições adequadas.

 “É um trabalho de parceria, 
onde os dois profi ssionais se com-
pletam, pois têm o mesmo obje-
tivo, que é produzir uma alimen-
tação saudável aliado a satisfação 
do cliente”, afi rma Luciana Lago. 
Segue algumas atribuições do téc-
nico em nutrição e dietética.
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Ética para quê?

A
o nos graduarmos na 

faculdade, nós, nutri-

cionistas, proferimos o 

seguinte juramento: 

Prometo que, ao exercer a 

profi ssão de nutricionista, o 

farei com dignidade e compe-

tência, valendo-me da ciência 

da nutrição, em benefício da 

saúde do homem, sem discri-

minação de qualquer nature-

za. Prometo, ainda, que serei 

fi el aos princípios da moral e 

da ética. Se eu cumprir este 

juramento com fi delidade 

possa merecer os louros que 

proporcionam a profi ssão. 

Aí encontramos todos os elemen-

tos para o fi el exercício da profi ssão 

de nutricionista: a ciência da nutri-

ção, a dignidade, a competência, a 

moral e a ética. Todas essas qualida-

des são essenciais e indispensáveis 

para o correto desempenho do cargo 

de nutricionista. Aqui abordaremos, 

talvez, o mais subjetivo deles, cujo 

aprendizado se faz, não apenas nos 

bancos escolares, mas sobretudo na 

família e na vida. Refi ro-me à Ética.

Defi nir ética não é uma tarefa 

fácil. Contudo, de modo geral, po-

deríamos dizer que a ética tem a 

ver com uma refl exão crítica sobre 

o comportamento humano, refl exão 

esta que interpreta, discute e proble-

matiza, que investiga os valores, os 

princípios e o comportamento moral 

à procura do “bem-estar” da vida em 

sociedade.

Considerando que a fi nalidade úl-

tima da ética é “o bem-estar da vida 

em sociedade”, a refl exão sobre as 

ações realizadas no exercício de uma 

profi ssão deve iniciar-se  bem antes 

mesmo da prática profi ssional. Ela 

irá balizar toda a vida do futuro nu-

tricionista.  

A fase de escolha da profi ssão 

deve ser permeada por esta refl exão. 

Isso porque a eleição de uma pro-

fi ssão é optativa, mas ao elegê-la, 

o conjunto de deveres profi ssionais 

passa ser obrigatório.

Ao completar a formação pro-

fi ssional, o juramento confi rma sua 

adesão e comprometimento com a 

categoria profi ssional. Isto caracteri-

za o aspecto moral da chamada ética 

profi ssional.

A partir daí, o Código de Ética 

apresenta um conjunto de comporta-

mentos esperados em circunstâncias 

diversas, possibilitando uma refl exão 

antecipada para julgamento e distin-

ção do certo e do errado. Torna-se 

fundamental para nortear moralmen-

te o que cada profi ssional deve ou não 

fazer para ser considerado um agente 

eticamente respeitável.

As leis de cada profi ssão são ela-

boradas com o objetivo de proteger 

os profi ssionais, a categoria como 

um todo e as pessoas que dependem 

daquele profi ssional. Contudo, é fun-

damental ter sempre em mente que o 

Código de Ética não abrange todos 

os comportamentos possíveis: há 

uma série de atitudes que não estão 

descritas nos códigos de todas as pro-

fi ssões, mas que são comuns a todas 

as atividades que uma pessoa pode 

exercer.

Portanto, é preciso fi car atento. 

Ser ético é evitar que ações individu-

alistas prejudiquem o ganho coletivo; 

é cultivar as chamadas virtudes pro-

fi ssionais: sigilo, lealdade, coragem, 

imparcialidade e responsabilidade, 

entre outras. Ou seja, ser profi ssio-

nalmente ético  signifi ca agir de acor-

do com o conjunto de valores morais 

da sociedade, que todos nós conhece-

mos ou deveríamos conhecer. 

E isso faz diferença?
Segundo Jacomino:

“Hoje, mais do que nunca, a ati-

tude dos profi ssionais em relação 

às questões éticas pode ser a di-

ferença entre o seu sucesso e o 

seu fracasso. Basta um deslize, 

uma escorregadela, e pronto. A 

imagem do profi ssional ganha, no 

mercado, a mancha vermelha da 

desconfi ança”.

Então é preciso fi car de olho: com-

portamento eticamente adequado e su-

cesso continuado são indissociáveis; é 

preciso que haja coerência entre o dis-

curso e a práxis profi ssional, pois não 

fi ca bem, para ninguém, falar uma coi-

sa e fazer outra! É esse o compromisso 

que todos esperam daqueles que abra-

çam uma profi ssão, seja ela qual for.

Artigo

Ivana Beatriz Polveiro e Oliveira*

* Nutricionista, Professora da Faculdade JK e co-gestora do Centro Psicológico de Controle 
do Stress (CPCS-Brasilia)

1JACOMINO, Darlen. Você é um profi ssional ético? Revista Você S.A., São Paulo: Editora 
Abril, ed. 25, ano 3, p. 28-36, jul.2000.
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Comissões

C
omo órgãos de as-
sessoramento da di-
retoria e do Plenário, 
as comissões perma-

nentes têm papel fundamental 
na elaboração do planejamento 
anual, fixando as metas e ob-
jetivos a serem atingidos e o 
orçamento necessário para sua 
execução. Conforme estabele-
cido na Resolução CFN nº 356 
de 2004, essas comissões são 
compostas por três conselhei-
ros, com mandato de um ano.

Após a posse, o colegiado 
da gestão 2007-2010 definiu os 
componentes das seis comissões 
do CRN-1 para o próximo ano. 
Nesta edição, a Revista CRN-1 
explica a função de cada uma 
das seis comissões (Formação 
Profissional, Tomada de Con-
tas, Ética, Comunicação, Lici-
tação e Fiscalização) e faz um 
resumo do planejamento para 
2008.

Os nutricionistas interessa-
dos podem contribuir com es-
sas comissões, ao enviar suas 
sugestões e críticas para os seus 
membros, pelos e-mails dispo-
nibilizados nesta matéria e no 
sítio do CRN-1 na internet.

Comissões 
do CRN-1 
apresentam 
metas para 
2008

Comissão de Formação
Profi ssional
A Comissão de Formação Pro-

fi ssional visa ao acompanhamento 
e assessoria do processo de for-
mação e qualifi cação profi ssional. 
Também tem como objetivo au-
mentar a conexão entre as Institui-
ções de Ensino Superior  (IES) e 
Escolas Técnicas em Nutrição com 
o CRN-1, atuando junto aos estu-
dantes e profi ssionais, tudo com o 
objetivo de orientação e aperfeiço-
amento da formação profi ssional.

Para realização desses objetivos, 
os membros dessa comissão que-
rem iniciar em 2008 a Campanha 
Acadêmica, colocando o Conselho 
em contato direto com estudantes 
de Nutrição e de cursos técnicos, 
por meio de palestras, seminários e 
workshops de formação profi ssional. 
Outra grande preocupação é em re-
lação à proposta de redução da carga 
horária dos cursos de Nutrição. Para 
isso, será agendada reunião com as 
IES da abrangência do CRN-1 para 
discutir o tema.

Conselheiras: Glaucia Rodrigues 
Medeiros, Rosane Pescador e Ana 
Cristina Cavalcante A. de Morais.

Contato: formacaoprofi ssio-
nal@crn1.org.br

Comissão de Comunicação
Seu objetivo principal é dar 

maior visibilidade à profi ssão e 
consolidar a imagem do Sistema 
CFN/CRN frente à sociedade e ao 
próprio profi ssional. É responsável 
por todo material de divulgação 
e informação, assim como cam-
panhas e contato com a impren-
sa. Com a aprovação da Política 
Nacional de Comunicação (PNC) 
suas atribuições foram ampliadas. 

Em 2006, ao serem implanta-
das as diretrizes da PNC, houve 
um grande avanço na comunica-
ção do Conselho. A contratação 
de um assessor de comunicação 
possibilitou a estruturação do 
setor de comunicação e a conse-
qüente construção de instrumen-
tos de divulgação, como a página 
na internet e a publicação de uma 
revista e de um boletim.

Para 2008, o enfoque será a 
criação da imagem institucional 
do CRN-1. Isso signifi ca investir 
em marketing para padronizar os 
materiais de divulgação, tendo 
como produto principal a criação 
de uma logomarca e sua aplicação 
em vários produtos.

Terá prioridade a interação com 
as demais entidades e órgãos do go-
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verno para mostrar que alimentação 
e nutrição tem tudo a ver com saúde, 
mesmo em contextos não usuais. A 
partir dessa aproximação, buscará 
parcerias, especialmente para co-
memorações de datas importantes 
da área da saúde e nutrição.

Conselheiras: Regina Valéria 
Ribas Mariz de Oliveira, Simone 
da Cunha Rocha Santos, Gláucia 
Rodrigues Medeiros

Contato: comunicacao@crn1.
org.br 

Comissão de Fiscalização
Compete a essa comissão 

propor a política de fiscaliza-
ção para o Plenário, programar 
e supervisionar todo o trabalho 
dos fiscais do CRN-1, além de 
ter ação orientadora da fiscali-
zação (ou seja, orientar em vez 
de punir). Com a implantação 
da Política Nacional de Fiscali-
zação (PNF) do Sistema CFN/
CRN, suas ações voltaram-se 
mais para a orientação dos nu-
tricionistas e empresas.

O planejamento para 2008 da 
Comissão de Fiscalização abran-
ge as pessoas físicas e jurídicas 
no Distrito Federal, nas capi-
tais e no interior dos Estados de 
Goiás, Mato Grosso e Tocantins. 
Com relação à pessoa física, se-
rão agendadas visitas com os 
nutricionistas atuantes em hos-
pitais, consultórios, centros de 
saúde e no Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae).

Quanto a pessoas jurídicas, se-
rão convocados os gestores públi-
cos da Pnae para contratação de 
responsável técnico para o progra-
ma e adequação de quadro técni-
co. Também serão convocadas as 
pessoas jurídicas das UANs para 
registro e contratação de respon-
sáveis técnicos.

Quanto à interiorização (visi-
tas ao interior dos Estados), estão 
previstas visitas da fi scalização e 
reuniões de orientação de nutri-
cionistas nas cidades de: Luziânia, 
Formosa, Caldas Novas, Catalão, 
Rio Verde e Jataí (Goiás); Pontes 
e Lacerda, Primavera do Leste, 
Sorriso, Lucas do Rio Verde, Dia-
mantino e Cáceres (Mato Grosso); 
e Palmas e entorno (Tocantins).

Conselheiras: Iara Maria 
Mello Ramires, Ana Flávia de 
Rezende Gomes Máximo, Da-
nielle Luz Gonçalves Barros

Contato: fi scalizacao@crn1.
org.br 

Comissão de Licitação
Por ser uma autarquia federal, 

o CRN-1 é obrigado a realizar o 
processo de licitação sempre que 
precisar comprar bens ou con-
tratar serviços. Para realizar es-
sas licitações, a Resolução CFN 
356/2004 prevê a instalação de 
uma comissão permanente com 
a fi nalidade de fazer cumprir 
todos os procedimentos previs-
tos na Lei de Licitações e dar a 
maior transparência e publicida-
de aos processos realizados pela 
entidade.

Conselheiras: Carolina Martins 
dos Santos Chagas, Jucinéia Gon-
çalina Nogueira, Domenico Ramos 
de Souza (funcionário CRN-1), 
Maria Augusta Vilela (funcionária 
CRN-1), Denise Samari Silva Pel-
les (funcionária CRN-1)

Comissão de Tomada
de Contas
Sua função principal é a apre-

ciação das contas do Conselho 
Regional de Nutricionistas, ana-
lisando e emitindo parecer sobre 
as prestações de contas mensais 
e anuais, propostas e reformu-
lações orçamentárias e demais 
assuntos afi ns.

Para melhor execução de 
suas funções, a Comissão con-
tará com acompanhamento per-
manente da Assessoria Contábil 
e, sempre que necessário, da As-
sessoria Jurídica e dos demais 
setores técnicos e administra-
tivos do Conselho Regional de 
Nutricionistas.

O seu objetivo é garantir a 
transparência na aplicação dos 
recursos do Conselho, de acordo 
com a legislação. Como autar-
quia, os Conselhos têm que seguir 
os mesmos princípios do governo 
federal, que são mais rigorosos 
que da iniciativa privada, e pres-
tar contas ao Tribunal de Contas 
da União.

Conselheiras: Regina Valéria 
Ribas Mariz de Oliveira, Marluce 
Maria Oliveira e Patrícia Afonso 
de Almeida

Comissão de Ética
Zela pela observância do Códi-

go de Ética do Nutricionista e do 
Técnico em Nutrição e Dietética. 
Os casos de transgressões de na-
tureza ética praticadas no exercí-
cio da profi ssão geram processos 
que são instaurados e investigados 
por essa comissão, a qual emite 
seu parecer e encaminha para de-
cisão fi nal do plenário. 

Não apenas os processos são 
passíveis de emissão de parecer 
por essa comissão, mas quaisquer 
outros assuntos de natureza ético-
disciplinar, desde que solicitados 
pelo Plenário ou pela Diretoria. 
Em sua composição, é obrigató-
ria a presença de pelo menos um 
membros da diretoria.

Conselheiras: Marluce Maria 
Oliveira, Carla Caputo L. Bragan-
ça e Regina Valéria Ribas Mariz 
de Oliveira

Contato: etica@crn1.org.br 
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Entrevista

A
na Lúcia Ribeiro Sa-
lomon Zaban é ser-
vidora da Secretaria 
de Saúde do Distrito 

Federal desde 2000 e em agosto 
de 2006 assumiu a coordenação 
do programa de residência em 
Nutrição do Hospital Regional da 
Asa Norte (Hran), um dos poucos 
hospitais no Brasil a oferecer essa 
especialização. Nesta entrevista, 
Ana Lúcia fala sobre o funcio-
namento dessa residência e sua 
importância para o profi ssional e 
para a rede pública de saúde do 
Distrito Federal.

1 – Qual o papel da residência 
para a formação do nutricionista?

A residência para o nutricio-
nista tem o mesmo papel da resi-
dência para o médico, ou seja, é 
uma especialização com plantões 
e aprendizagem na prática. Isso é 
comprovado pela carga horária, 
em que 80% a 90% são práticas e 
apenas 10% a 20% são atividades 

Residência é diferencial para o 
nutricionista e para o hospital

didáticas e científi cas. O próprio 
trabalho de fi nal de curso é exigi-
do na forma de pesquisa original, 
sendo que o residente tem de pu-
blicar dois artigos científi cos: um 
de revisão e outro original.

2 – Como é ministrada a 
parte prática da residência em 
Nutrição?

Nesta parte, usamos a mesma 
metodologia da Fepecs (Fundação 
de Ensino e Pesquisa em Ciências 
da Saúde) denominada “Aprendi-
zagem orientada por problemas”. 
Esta metodologia é desenvolvida 
por meio de tutoriais, nos quais os 
residentes recebem o caso clínico 
e levantam as questões e objetivos 
da aprendizagem. São supervisio-
nados por um tutor, mas eles mes-
mos buscam as respostas, e isso 
dá grande estímulo para o aluno.

3 – Quando foi criado o pro-
grama de residência na rede 
pública de saúde do DF? Esse 
programa manteve o formato 
de quando começou?

Em 1998 foi criado o primeiro 
programa de especialização para 
a área de Nutrição, chamado de 
curso de Educação Profi ssional 
em Nutrição aos Moldes de Resi-
dência, com um ano de duração. 
Em 2004, o CFN publicou a Reso-
lução nº 335 regulamentando a re-
sidência em Nutrição. No mesmo 
ano o curso foi transformado em 
residência e passou a ter 2 anos de 
duração, com carga horária de 60 

horas semanais.
Outra novidade é que, a partir 

deste ano, o programa de residên-
cia tornou-se único, isto é, o aluno 
não precisa optar no início da resi-
dência se quer direcionar sua atua-
ção para a atenção básica ou para a 
nutrição clínica. Assim, o especia-
lizando passa pelas duas áreas.

4 – Como é a procura por 
essa especialização?

A procura pela residência tem 
sido grande. Há atualmente no pro-
grama residentes de Belém, de Ma-
ceió e principalmente de Goiânia. 
Isso porque poucos hospitais no Bra-
sil oferecem esse tipo de especializa-
ção. O edital é lançado anualmente, 
normalmente em setembro, e a sele-
ção é feita no fi nal do ano. 

5 – Em que a residência afeta 
a rotina do hospital?

Ela torna-se um diferencial 
para o hospital. Como temos 22 
residentes, que fazem plantões 
de 60 horas semanais, é possível 
dar uma atenção especial aos 
pacientes: todos são avaliados e 
visitados diariamente, recebem 
anotações nos prontuários que 
permitem o acompanhamento 
e mesmo a pesquisa posterior. 
Também considero importante 
a integração nas equipes mul-
tidisciplinares: as visitas com 
toda a equipe permitem que 
cada profissional coloque o seu 
enfoque para o caso e haja dis-
cussão pelo grupo.

Ana Lúcia Ribeiro Salomon Zaban
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6 – Em Brasília, outros hos-
pitais oferecem vagas de resi-
dência em Nutrição?

Até o momento, apenas o 
Hospital Regional da Asa Norte 
(Hran) conta com esse progra-
ma, coordenado pela Coordena-
ção de Pesquisa, Especialização 
e Extensão da Fepecs. O Hospi-
tal Regional de Ceilândia tam-
bém já solicitou a implantação 
do programa de residência em 
Nutrição, que já foi aprovado e 
deve funcionar a partir do pró-
ximo ano. Acredito que em bre-
ve haverá outras adesões. Desde 
que assumi a coordenação da 
residência no Hran tenho pro-
curado divulgar esse programa 
para os outros hospitais, pois 
acredito que seja um ganho para 

o hospital, paciente, residente e 
nutricionista.

7 – Como você se tornou 
preceptora e coordenadora da 
residência?

A minha vinda para a resi-
dência ocorreu de forma atípica. 
Por determinação da Secretaria 
de Saúde (SES) o coordenador e 
os preceptores da residência têm 
que ser lotados na regional de 
saúde na qual a vaga foi ofereci-
da. Também fi xa a proporção de 
dois preceptores para cada três re-
sidentes. Como em 2006 só havia 
três preceptores e o programa es-
tava ameaçado de extinção, a SES 
abriu concurso interno e hoje te-
mos onze preceptores, o que ain-
da está abaixo do regulamento.

8 – Você recomendaria a 
residência em Nutrição para o 
profi ssional e para o hospital?

Com certeza. Acredito que a re-
sidência é um grande aprendizado, 
tanto pessoal como profi ssional, pois 
trabalhamos com profi ssionais expe-
rientes e nos atualizamos constante-
mente, repassando esse aprendizado 
para o tratamento do paciente.

Só chamo a atenção para o fato 
de que o estudante da residência 
não pode ser considerado mão-de-
obra para o hospital, por se caracte-
rizar como trabalho supervisionado. 
Existe a tendência de acharem que o 
Hran tem muitos nutricionistas por 
causa dos residentes, mas eles não 
pertencem ao quadro de servidores 
e não podem ser computados como 
profi ssionais do sistema.

Alunos da especialização da residência em Nutrição do Hran
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C
om a proximidade do 
verão, o Conselho Re-
gional de Nutricionis-
tas – 1ª Região fi rmou 

parceria com o Instituto Brasileiro 
de Nutrição e com o curso de Nu-
trição do UniCeub para concretizar 
um projeto voltado à conscientiza-
ção dos freqüentadores do Parque 
Olhos D’Água (Asa Norte de Bra-
sília-DF) em relação à importância 
da alimentação saudável e balance-

ada e  da prática constante de ativi-
dade física.

Esse projeto de educação nutri-
cional, denominado “Projeto verão-
a-verão”, foi lançado no dia 20 de 
outubro de 2007 e encerrado dia 12 
de dezembro. Os temas abordados 
foram baseados nos dez passos para 
uma alimentação saudável publica-
dos pela CGPAN do Ministério da 
Saúde. Foi feito o cálculo do IMC e 
foram estabelecidas metas semanais 

com o objetivo de aumentar a moti-
vação e adesão dos participantes.

Os participantes receberam 
um cartão para acompanhamen-
to do peso,  do IMC e das metas 
que foram entregues uma vez por 
semana. Isso os motivou a volta-
rem ao parque semanalmente e a 
manterem suas atividades físicas 
regulares e a permanecerem com a 
determinação de tornar suas vidas 
mais saudáveis.
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Notícias dos Estados

A 
Secretaria de Educa-
ção de Mato Grosso 
(Seduc/MT), aten-
dendo à solicitação 

da Delegacia do CRN-1 naquele 
estado e do Conselho Estadual de 
Alimentação Escolar (Ceae/MT), 
contratou três nutricionistas para 
atenderem ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae). 
Esses profi ssionais somaram-se 
à Responsável Técnica que está 
à frente do programa há vários 
anos. Aliado a isso, houve capa-
citação para todos os conselhei-
ros do Ceae/MT e servidores da 
Seduc ligados à alimentação es-

colar. A representante do FNDE, 
Carolina Chagas, presente ao 
evento, destacou a importância 
da fi scalização e negociação do 
CRN-1/MT no intuito de atender 
as exigências do Pnae em relação 
às atribuições do nutricionista. 
Cabe ressaltar que a recomenda-
ção do número de profi ssionais 
é ainda maior, o que torna nossa 
luta persistente. 

Neste segundo semestre houve 
duas visitas de interiorização pela 
fi scal do CRN-1/MT. Uma ocor-
reu em Jaciara e a outra em Barra 
do Garças, ambas com bastante 
aproveitamento. 

A eleição da nova chapa do 
CRN-1 ocorreu já na nova sede da 
Delegacia do CRN-1 em MT que 
foi toda reformada. A sede tam-
bém será equipada com novo mo-
biliário e novos equipamentos mais 
modernos para agilizar e melhorar 
o atendimento aos profi ssionais. 

Este ano o III Encontro de 
Profi ssionais e Estudantes de Nu-
trição foi grandioso. Contou com 
a parceria e patrocínio de várias 
empresas, da Fanut/UFMT e da 
Unic. Após o encerramento, hou-
ve o sorteio de brindes e confra-
ternização em uma casa noturna 
em Cuiabá.

O plenário do CRN-1 aprovou 
para 2008 a reforma da sede em 
Goiânia e a aquisição de novos 
móveis a fi m de melhor atender 
aos nutricionistas daquele Esta-
do. Também está prevista a ma-
nutenção e ampliação dos seus 
equipamentos de informática, 
para desenvolver o programa que 

permite a execução de algumas 
ações hoje exclusivas da sede no 
Distrito Federal, como o cadastro 
de nutricionistas e técnicos em 
nutrição de Goiás e a emissão de 
boletos bancários para quitação 
de débitos.  

Outra ação programada para 
2008 é o Projeto Verão-a-Verão, 

com orientação nutricional aos 
freqüentadores dos parques de 
Goiânia. Para sua execução, será 
fi rmada parceria com as institui-
ções de ensino da cidade e com 
a prefeitura. O Projeto Verão-a-
Verão tem por objetivo dar maior 
visibilidade à profi ssão naquele 
estado.

Mato Grosso 
se enquadra 
no Programa 
Nacional de 
Alimentação 

Escolar

CRN-1 reformará sede em Goiás
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O 
CRN-1 participou, na 
Câmara dos Deputados, 
do lançamento da cam-
panha “Alimentação 

saudável”, promovida pela Frente 
Parlamentar da Segurança Alimentar 
e Nutricional e a Rádio Câmara, em 
parceria com o Ministério da Saúde.  
Durante o evento foi apresentado um 
CD com spots da campanha “Pesar 
e medir” do Ministério da Saúde e 
da radionovela “A hora do recreio”, 
que ensinam formas saudáveis de 
alimentação. O CD é o primeiro 
passo para a criação de um progra-
ma de rádio, em rede nacional, que 
a Frente Parlamentar e a Rádio Câ-
mara produzirão em parceria com 
outros órgãos da área.

O coordenador-geral da Frente 
Parlamentar da Segurança Alimen-
tar e Nutricional, deputado Nazare-
no Fonteles entende que a proposta 
da campanha “Alimentação saudá-
vel” tende a aumentar a visibilida-
de do tema segurança alimentar e 
nutricional desencadeando novas 
atitudes e novos hábitos alimenta-
res saudáveis em escolas, famílias, 
meio rural, meio urbano, peque-
nas e grandes cidades. O deputado 
afi rma que,  com a comunicação, a 
chance desse trabalho ter uma po-
tência maior é muito grande.

A conselheira Gláucia Ro-
drigues Medeiros representou o 
CRN-1 na solenidade. Como mem-

Rádio Câmara 
produzirá 

programa sobre 
alimentação 

saudável

bro da Comissão de Comunicação, 
a conselheira enfatizou a importân-
cia deste tipo de ação como forma 
de prevenir doenças e garantir me-
lhor qualidade de vida.

Estiveram presentes ao evento, 
entre outros, a presidente do CFN 

Nelcy Ferreira Silva, a conselhei-
ra Ana Maria Calábria do CFN, a 
coordenadora-geral de Política de 
Alimentação e Nutrição do Minis-
tério da Saúde, Ana Beatriz Vas-
concellos, e o presidente do Sesi, 
Jair Menegheli. 

Divulgação

Conselheira federal Ana Maria Calábria, deputado Nazareno Fonteles, conselhei-
ra do CRN-1 Gláucia Medeiros e a presidente do CFN, Nelcy Ferreira



17

Conselheiros 
e assessores 
debatem política de 
comunicação

Os conselheiros das comissões de 
comunicação e assessores do CFN e dos 
CRNs reuniram-se em Brasília nos dias 6 
e 7 de dezembro para discutir a política de 
comunicação do Sistema CFN/CRN, no 
II Encontro Nacional de Comunicação (II 
Enacom). A realização desse evento é de 
suma importância para o setor por serem 
deliberadas ações conjuntas para encami-
nhamento de campanhas e dar maior visi-
bilidade à profi ssão e ao profi ssional.

Em 2008, o Conselho Regional de 
Nutricionistas da 1ª Região (CRN-1) lan-
çará um concurso para premiação de tra-
balhos científi cos em diferentes áreas de 
atuação dos nutricionistas: alimentação 
coletiva, nutrição esportiva, saúde cole-
tiva, nutrição clínica, marketing e indús-

O Ministério da Saúde, em parceria 
com a Universidade de Brasília (UnB), 
promoveu nos dias 4 e 5 de dezembro uma 
ofi cina de alimentos regionais a fi m de 
testar receitas fáceis com os produtos da 
região e incentivar seu uso na alimentação 
pós-desmame e em todas as fases do ciclo 
da vida. O objetivo é aperfeiçoar a orien-
tação alimentar realizada pelos profi ssio-
nais de saúde e mostrar à população que 
alimentação saudável pode ser feita com 
produtos alimentares locais, de fácil aces-
so, baratos, nutritivos e também de valor 
histórico e cultural. Após a realização das 
ofi cinas culinárias para cada região brasi-
leira, as receitas farão parte da publicação 
“Alimentos Regionais Brasileiros” que 
será distribuída aos profi ssionais de saúde 

Agenda CRN-1

tria de alimentos. O objetivo é divulgar 
as produções científi cas dos nutricionis-
tas registrados nos estados abrangidos 
por esse Conselho Regional.

A previsão de lançamento do edital 
com o regulamento de participação e 
premiação é março de 2008. A premia-

ção dos trabalhos acontecerá no mês de 
agosto, em Brasília.

A idéia foi sugestão da presidente 
Simone Rocha após tomar conhecimento 
de que outros Conselhos Regionais pos-
suem esse prêmio científi co para home-
nagear os profi ssionais nutricionistas.

CRN-1 premiará trabalhos científicos

Saúde resgata hábitos alimentares regionais saudáveis
e adaptada à realidade da 
população.

A ofi cina contou 
com a participação da 
presidente do CRN-1, 
Simone Rocha, de re-
presentantes da se-
cretaria de saúde, das 
universidades e de par-
ceiros como a Empresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embra-
pa), o Serviço Social da 
Indústria (Sesi), o Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar (Consea), além dos 
Ministérios do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, do Turismo, da Cultura  
e da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

No primeiro dia do evento, pela ma-
nhã, os Conselhos Regionais apresenta-
ram as ações desenvolvidas em 2007 e 
as propostas a serem realizadas em 2008. 
À tarde, o professor Luiz Carlos Iasbeck 
proferiu uma palestra sobre gestão da co-
municação e imagem institucional. Nos 
outros períodos, foram discutidas as dire-
trizes, estratégias e ações para o setor de 
comunicação.

O CRN-1 foi representado no II Ena-
com pela sua presidente, Simone Rocha, 
e pela assessora de comunicação, Silvia 
Alves. “A implantação da política de co-
municação foi um grande avanço para 
o sistema  por nos permitir estar mais 
próximos dos colegas nutricionistas e 
mostrar para a sociedade a importância 
do trabalho do profi ssional em prol da 
saúde”, afi rmou a presidente do CRN-1.

Participantes do II Enacom debateram as ações para 2008

mento. As ofi cinas a serem realizadas nas 
demais regiões do País acontecerão até 
julho de 2008.

Fonte: Ministério da Saúde, com adaptações.
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Agenda da Nutrição
EVENTOS

DEZEMBRO DE 2007

Pesquisa sobre inter/
multidisciplinaridade no SUS
Promoção: Departamento de 
Engenharia Biomédica da Unicamp
Para participar: acessar www.ceb.
unicamp.br 
Data limite: até 30 de dezembro

Ganepão 2008, III Congresso 
Brasileiro de Nutrição e Câncer 
(CBNC), International Conference of 
Nutritional Oncology (ICNO)
Data: 18 a 21 de junho de 2008
Local: São Paulo
Informações no sítio: http//ganep.com.
br/ganepao

9º Congresso Internacional de 
Nutrição, Longevidade e Qualidade 
de Vida, 9º Congresso Internacional 
de Gastronomia e Nutrição, 4º Fórum 
Nacional de Nutrição e 3º Simpósio 
Internacional da American Dietetic 
Association
Data: 2 a 4 de outubro de 2008
Local: São Paulo

Goiânia Capital Fitness
Data: 27 a 30 de março
Local: Centro de Convenções de 
Goiânia-GO
Informações: www.bsbfitness.com.br 

XX Congresso Brasileiro de Nutrição 
- Conbran 
Data: 25 a 28 de maio de 2008
Local: Rio Cidade Nova Convention 
Center - Rua Machado Coelho, 100 
- Cidade Nova - Centro - 20260-010 - 

Rio de Janeiro - RJ
Informações: (21) 3326-3919/2437-
8996 ou conbran@interevent.com.br

CURSOS

Pós-Graduação em Nutrição 
Esportiva Funcional 
Início: 16 e 17 de fevereiro de 2008.
Promoção: VP Consultoria Nutricional 
- Divisão Valéria Paschoal de Ensino e 
Pesquisa
Inscrição e informação: (61 3202-
4340 ou (61) 8417-9930 ou pelos 
e-mails: brasilia@vponline.com.br e 
goiania@vponline.com.br
Sítio: www.vponline.com.br

Pós-Graduação em Nutrição Clínica 
Funcional 
Início: 31 de maio e 01 de junho de 
2008
Promoção: VP Consultoria Nutricional 
- Divisão Valéria Paschoal de Ensino e 
Pesquisa
Inscrição e informação: (61 3202-
4340 ou (61) 8417-9930 ou pelos 
e-mails: brasilia@vponline.com.br e 
goiania@vponline.com.br
Sítio: www.vponline.com.br

Curso Pós-Graduação Gestão da 
Qualidade e Controle Higiênico- 
Sanitário
Organização: Instituto Racine
Dia: 29 de fevereiro de 2008
Local: Rua Padre Chico nº 93 - 
Pompéia _ São Paulo
Informações: ( 11 ) 3670 3499, 
e-mail cursos@racine.com.br,
www.racine.com.br 

Curso Pós-Graduação Nutrição 
Clínica com Ênfase em 
Síndrome Metabólica
Organização: Instituto Racine
Dia: 4 de abril de 2008
Local: Rua Padre Chico nº 93 - 
Pompéia _ São Paulo
Informações: ( 11 ) 3670 3499, 
e-mail cursos@racine.com.br, 
www.racine.com.br 

Curso Pós-Graduação Educação 
Nutricional
Organização: Instituto Racine
Dia: 18 de abril de 2008
Local: Rua Padre Chico nº 93 - 
Pompéia - São Paulo
Informações: ( 11 ) 3670 3499, 
e-mail cursos@racine.com.br, 
www.racine.com.br 

Curso Ganep de Especialização 
em Nutrição Clínica 2008
Vagas abertas para São Paulo
Início: 13 de março de 2008
Término: 12 de dezembro de 
2008
Organização: Ganep Nutrição 
Humana
Fone: (11) 3284-6318
E-mail: cursosemanal.sp@ganep.
com.br 
Site: www.ganep.com.br 

Curso de Especialização em 
Marketing de Alimentos: 
venda e consumo no âmbito 
internacional
Data: 1 a 28 de julho de 2008
Local: Madrid – Espanha
Carga horária: 160 horas
Informações; www.verakis.com 
ou verakis@sfr.fr 
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