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Profissionais, 
participem 
da nossa 
comunicação!

Existem várias maneiras de 
aproximar os profi ssionais e divul-
gar os acontecimentos de interesse, 
e a revista é uma delas. Visando 
intensifi car o elo com os nutricio-
nistas e os técnicos em nutrição, 
pretendemos abrir um espaço na 
nossa publicação para recebimento 
das opiniões e críticas por cartas ou 
e-mails para conhecer os interesses 
de vocês. Neste contexto, o Con-
selho Regional de Nutricionistas 
– 1ª Região publica o edital de um 
prêmio para divulgar os trabalhos 
científi cos dos profi ssionais dessa 
jurisdição.

Nesta edição alguns temas fo-
ram defi nidos a partir de demandas 
de colegas, como, por exemplo, so-
licitação de orientações sobre fi to-
terápicos, e outros temas relevantes 
selecionados pela Comissão de Co-

municação, como o Dia Internacio-
nal da Mulher, comemorado desde 
1975 pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Destacam-se den-
tre as conquistas a criação pelo 
Ministério da Saúde, em 1984, do 
Programa de Assistência Integral à 
Saúde da Mulher (Paism), atenden-
do às reivindicações do movimento 
de mulheres, e a publicação pela 
Presidência da República da Lei nº 
10.745/2003, que estabelece a pro-
moção de programas e atividades 
para a divulgação e comemoração, 
com envolvimento da sociedade 
civil, além de promover iniciati-
vas que consolidam a igualdade e 
a justiça na inserção da mulher na 
sociedade brasileira.

Considerando que a profi ssão 
de nutrição é preferida e tem como 
predominância o sexo feminino, 
celebro e felicito com um pensa-
mento:

Iara Ramires
Vice-Presidente CRN-1

Mulher! Neste 
Dia Internacional, 

dedicado a ti, todos 
vos proclamam como 
a senhora da criação e 
da beleza e admiram 

a dádiva que é ser 
mulher.
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PRESCRIÇÃO DE 
FITOTERÁPICOS 
NECESSITA 
ESPECIALIZAÇÃO

Fitoterapia = terapêutica caracterizada 
pelo uso de plantas medicinais em suas 
diferentes formas farmacêuticas, sem a 
utilização de substâncias ativas isoladas.

Fitoterapia

O 
uso de práticas tera-
pêuticas alternativas 
tem aumentado en-
tre os profi ssionais 
da área da saúde, 

incluindo os nutricionistas. Em 
2002, o Conselho Federal de Nu-
tricionistas criou um grupo de tra-
balho e promoveu um seminário do 
Sistema, com a Asbran (Associação 
Brasileira de Nutrição) e a SBNC 
(Sociedade Brasileira de Nutrição 
Clínica), para debater o uso da acu-
puntura, homeopatia, fi toterapia, te-
rapia fl oral, oligoterapia e iridologia 
pelos nutricionistas.

Desses debates, o principal re-
sultado foi a Resolução CFN nº 402 
de 2006, que regulamenta a prescri-
ção fi toterápica pelo nutricionista de 
plantas in natura frescas, ou como 
droga vegetal nas suas diferentes 
formas farmacêuticas. A base dessa 
Resolução foi o estudo apresentado 
pelo CRN-1 em 2002, seguido de 
um parecer das nutricionistas Deise 
Lopes e Soraia Coury, o qual, além 
de confi rmar a fi toterapia como 
complemento da prescrição dietéti-
ca pelo nutricionista, aponta a im-
portância da inserção dessa matéria 
no currículo do curso de Nutrição. 

Além de prescrever os fi toterá-
picos em diferentes formas farma-
cêuticas para uso via oral, o nutri-
cionista não deve se esquecer do 
uso alimentício destes produtos, na 

forma de chás e temperos. Este uso 
culinário, com os adequados cuida-
dos de temperatura correta e forma 
de preparação para potencializar 
certos princípios ativos, também 
pode ter resultados terapêuticos po-
sitivos signifi cativos. 

Na Resolução CFN nº 402 
encontram-se orientações sobre o 
que o profi ssional deve observar ao 
prescrever este medicamento, des-
de regras gerais sobre os cuidados 
ao indicar o uso desses produtos até 
o detalhamento da forma de pres-
crição. A Resolução defi ne como 
obrigatório colocar a nomenclatura 
botânica (o nome popular é opcio-
nal), a parte da planta usada, modo 
de preparo, tempo de uso do medi-
camento, dosagem, freqüência de 
uso e horários.

Os profi ssionais devem estar 
atentos para não prescrever produ-
tos para os quais a legislação exige 
prescrição médica, como aqueles 
citados na Resolução RE 89/2004 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Os nutricionis-
tas só devem prescrever produtos 
fi toterápicos cujas indicações tera-
pêuticas estejam relacionadas ao 
campo da Nutrição. Não pode, por 
exemplo, receitar um ansiolítico 
como a valeriana ou uma prepara-
ção fi toterápica de uso externo. 

Outra precaução a ser adotada 
pelo profi ssional é recomendar pro-

d u t o s de origem conhecida, 
com efi cácia comprovada por estu-
dos científi cos. Se for um produto 
in natura, deve orientar sobre a pro-
cedência da planta para que o con-
sumidor observe as condições higi-
ênico-sanitárias da espécie vegetal 
prescrita e também sobre a forma 
correta do seu preparo e de uso.

Precauções 
Segundo a conselheira Deise 

Lopes, é recomendável que o pro-
fi ssional que decida trabalhar nes-
ta área faça um curso de especia-
lização, pois é imprescindível ter 
segurança técnica para saber se os 
efeitos daquela planta estão com-
provados e também a sua interação 
com as demais espécies vegetais. 
Também é preciso saber lidar com 
situações em que o paciente usa 
medicamentos alopáticos prescri-
tos por um médico, para saber se 
pode haver interferência no outro 
tratamento.

“O profi ssional que quer tra-
balhar com plantas medicinais 
ou fi toterápicas tem que ter co-
nhecimentos sólidos em termos 
de interações, efeitos tóxicos e 
indicações, além de estar sempre 
se atualizando. E mais: deve estar 
atento para orientar os pacientes 
sobre as novidades que surgem 
nessa área”, aconselha a nutricio-
nista Deise Lopes.
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Além disso, Deise Lopes aler-
ta para os modismos, especial-
mente aqueles que usam plan-
tas no tratamento da obesidade. 
Como a legislação vigente deixa 
brechas para o uso inadequado 
de espécies vegetais e a pesquisa 
e registro dos medicamentos não 
acompanham essas novidades, é 
preciso ter uma postura crítica 
em relação àquelas plantas que 
sazonalmente são apresentadas 
como panacéia para todos (ou 
vários) os problemas de saúde. 
Atualmente a Anvisa aprovou o 
registro de apenas 40 plantas.

Atualização 
Para o nutricionista e sani-

tarista Antonio Osvaldo Nunes 
Coutinho, que participou do 
grupo de trabalho que elaborou 
o projeto de resolução que regu-
lamentou a atuação do nutricio-
nista no campo da fi toterapia, a 
Resolução CFN nº 402 é bastan-
te clara e objetiva e compatível 
com a expectativa do profi ssional 
nutricionista na atualidade. No 
entanto, considerando o proces-
so de evolução do conhecimento 
e o surgimento de novas legisla-
ções nesse campo de atuação, ele 
acredita que muito em breve ha-
verá a necessidade de uma atua-
lização da referida Resolução. 

Segundo Antônio Osvaldo, o 
profi ssional deve estar atento ao 
Projeto de Lei 3.381/04 em tra-
mitação no Congresso Nacional, 
o qual cria uma nova categoria de 
produtos denominada Produtos 
de Origem Natural para a Saú-
de. O nutricionista participou do 
grupo de trabalho que esboçou 
o referido projeto de lei, de ini-
ciativa da Associação Brasileira 
de Empresas do Setor de Fitote-
rápico, Suplemento Alimentar e 
de Promoção da Saúde (Abifi sa). 
“Certamente inúmeros produtos 
que hoje são classifi cados como 

fi toterápicos, substâncias bioati-
vas, alimentos funcionais, certos 
suplementos nutricionais, e ou-
tros, passarão para esta nova ca-
tegoria de produtos”, acrescenta.

Reconhecimento
O uso de plantas para trata-

mento de doenças é ancestral, 
mas o reconhecimento ofi cial 
da fi toterapia veio com a Decla-
ração de Alma-Ata, em 1978, 
quando a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) posicionou-se 
sobre a necessidade de valori-
zar a utilização de plantas me-
dicinais no âmbito sanitário. No 
Brasil, desde a década de 1980 
esse tema vem sendo debatido, 
sendo que em 1988 foi publicada 
a primeira regulamentação (Re-
solução Ciplan nº 8, que regula-
menta a implantação da fi totera-
pia nos serviços de saúde e cria 
procedimentos e rotinas relativas 
a sua prática nas unidades assis-
tenciais médicas).  

Após vários debates, confe-
rências e grupos de trabalhos, o 
Ministério da Saúde publicou em 
2006 a Portaria nº 971, contendo 
a política nacional que recomen-
da a adoção pelas secretarias de 
saúde dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, da im-
plantação e implementação das 
ações e serviços relativos às prá-
ticas integrativas e complemen-
tares em saúde.

As práticas defi nidas na Polí-
tica Nacional de Práticas Integra-
tivas e Complementares (PNPIC) 
são: o uso de plantas medicinais e 
fi toterapia, homeopatia, medicina 
tradicional chinesa (acupuntura) e 
termalismo social (crenoterapia) - 
tratamento pelas águas minerais. 
A PNPIC atende a uma demanda 
da sociedade brasileira, amplia 
os serviços oferecidos pelo SUS 
e contribui para a consolidação 
de uma política de assistência à 

saúde ainda mais ampla, humani-
zada e segura.

Também em 2006 o presidente 
Luís Inácio Lula da Silva assinou 
o Decreto nº 5.813, que aprovou a 
Política Nacional de Plantas Me-
dicinais e Fitoterápicos e instituiu 
o grupo de trabalho interminis-
terial, sob a coordenação do Mi-
nistério da Saúde, para elaborar 
o Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos. Esse 
programa deve nortear a amplia-
ção das opções terapêuticas aos 
usuários do SUS, a valorização e 
preservação do conhecimento tra-
dicional, o desenvolvimento cien-
tífi co e tecnológico, entre outros.

Fitoterápicos 
sob prescrição 

médica
(Resolução RE 89

da Anvisa)

1. Arctostaphylos uva-ursi 
Spreng. Uva-ursi

2. Centella asiatica (L.) Urban, 
Hydrocotile asiatica L. Cente-
la, ”Gotu kola”

3. Cimicifuga racemosa (L.) 
Nutt. Cimicífuga

4. Echinacea purpurea Moench 
Equinácea

5. Ginkgo biloba L. Ginkgo

6. Hypericum perforatum L. 
Hipérico

7. Piper methysticum Forst. f. 
Kava-kava 

8. Serenoa repens (Bartram) 
“Saw palmetto” 

9. Tanacetum parthenium Sch. 
Bip. Tanaceto

10. Valeriana offi cinalis Valeriana

11. Hamamelis virginiana Hama-
melis
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Concurso

CRN-1 premiará produção 
científica

Incentivar o desenvolvimen-
to de pesquisas na área da Nu-
trição e propiciar a divulgação 
dos trabalhos científi cos são os 
principais objetivos da gestão 
do Conselho Regional de Nu-
tricionistas – 1ª Região ao lan-
çar o I Prêmio Científi co He-
lena Feijó. As inscrições para 
o concurso poderão ser feitas 
de 7 de abril até 7 de maio, 
pelo correio ou pessoalmente 
na sede do CRN-1 (de 8h às 
17h). No ato da inscrição, o 
candidato deverá entregar três 
cópias do resumo expandido e 
do trabalho, de acordo com o 
estabelecido no edital. Até 30 
de junho a Comissão Julgadora 
divulgará os dez trabalhos se-
lecionados em cada categoria. 

O concurso, voltado para 
os profi ssionais inscritos no 
CRN-1, prevê a premiação em 
quatro áreas de atuação: ali-
mentação coletiva, nutrição 
clínica, saúde coletiva e nutri-
ção esportiva. O resultado do 
concurso será divulgado na 
primeira semana de agosto e o 
vencedor de cada categoria re-
ceberá um prêmio no valor de 
R$ 1.000,00, a ser entregue em 
solenidade em Brasília no dia 
22 de agosto.

A organização do certa-
me será responsabilidade das 
Comissões de Formação Pro-
fi ssional e de Comunicação, 
mas o julgamento será feito 
por uma comissão criada es-
pecifi camente para esse fi m, 

composta por profi ssionais da 
Nutrição e áreas afi ns. O regu-
lamento permite a criação de 
uma comissão para cada tema.

Para concorrer, o candi-
dato deve estar inscrito no 
CRN-1 e em situação regular 
com o Regional. O edital per-
mite que o profi ssional con-
corra com trabalhos inéditos 
em mais de uma categoria 
(um por categoria).

 
Helena Feijó
A escolha do prêmio cientí-

fi co é uma homenagem in me-
moram à nutricionista Helena 
Feijó Rocha Lima, 44 anos, 
que se destacou por sua com-
petência profi ssional e por seu 
espírito solidário.

CALENDÁRIO

Publicação do edital do concurso – março de 2008 (via sítio e Revista CRN-1)
Inscrição e entrega dos trabalhos – 7 de abril a 7 de maio

Divulgação do resultado preliminar – 30 de junho
Divulgação do resultado final – 4 de agosto
Apresentação dos trabalhos - 22 de agosto

Premiação – 22 de agosto



7

CAPÍTULO I - DA 
INSTITUIÇÃO DO PRÊMIO

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS

Art. 1º O I PRÊMIO CIEN-
TÍFICO HELENA FEIJÓ, ins-
tituído pelo Plenário do Conse-
lho regional de Nutricionistas 
da 1ª Região (CRN-1), gestão 
2007/2010, iniciativa de caráter 
exclusivamente técnico-científi co 
e sem fi ns lucrativos, visa a dis-
tinguir os melhores trabalhos da 
área de Nutrição desenvolvidos 
por profi ssionais do setor.

Parágrafo único. Poderão par-
ticipar deste concurso os nutricio-
nistas inscritos no CRN-1, sem 
qualquer pendência junto a este 
Regional.

Art. 2º A instituição deste 
Prêmio Científi co tem os seguin-
tes objetivos:

I - Incentivar o desenvolvi-
mento de pesquisas na área da 
Nutrição.

II - Propiciar a divulgação dos 
trabalhos científi cos nas diferentes 
áreas de atuação do nutricionista.

III - Incentivar o nutricionista 
a divulgar e compartilhar a sua 
experiência profi ssional com toda 
a categoria.

IV - Contribuir com a publica-
ção de trabalhos que possibilitem 
a expansão do acervo técnico da 
categoria.

V – Divulgar o papel e as po-
tencialidades do profi ssional para 
a sociedade.

CAPÍTULO II - DA PREMIAÇÃO

SEÇÃO I - DAS ÁREAS DE 
ATUAÇÃO POR CATEGORIA

Art. 3º O I PRÊMIO CIENTÍ-
FICO HELENA FEIJÓ consistirá 
na premiação de produção cientí-
fi ca referente às seguintes áreas 
de atuação profi ssional:

I - Alimentação coletiva.
II – Nutrição clínica.
III – Nutrição em saúde pública.
IV - Nutrição esportiva.
 
 Art. 4º O vencedor em cada 

categoria receberá um prêmio no 
valor de R$ 1.000,00.

§ 1º Cada participante poderá 
concorrer com um trabalho, em 
uma ou mais categorias.

§ 2º A premiação dos traba-
lhos selecionados será em Bra-
sília, cabendo aos participantes 
arcar com as despesas de deslo-
camento e hospedagem.

CAPÍTULO III - DAS 
COMISSÕES

SEÇÃO I - DA COMISSÃO 
ORGANIZADORA

Art. 5º A Comissão Organiza-
dora do Prêmio será formada pe-

los integrantes das Comissões de 
Formação Profi ssional e de Co-
municação do CRN-1. Esta Co-
missão poderá ser integrada por 
mais profi ssionais colaboradores 
a critério da referida Comissão.

Art. 6º A Comissão Orga-
nizadora terá a incumbência de 
supervisionar os trabalhos da Co-
missão Julgadora, oferecendo-lhe 
apoio logístico e administrativo.

SEÇÃO II - DA COMISSÃO 
JULGADORA

Art. 7º A Comissão Julgado-
ra designada pelo Colegiado do 
CRN-1 será composta por notó-
rios profi ssionais da Nutrição e 
áreas afi ns, da iniciativa privada 
ou de órgãos públicos, num mí-
nimo de três e no máximo cinco 
membros.

§ 1º Poderão ser compostas 
Comissões Julgadoras para cada 
categoria especifi cada neste regu-
lamento.

§ 2º Os membros de uma Co-
missão Julgadora poderão par-
ticipar de outra, ou substituir os 
seus membros em caso de impe-
dimentos.

Art. 8º Caberá à Comissão 
Julgadora classifi car, selecionar 
e julgar os trabalhos enviados, 
selecionando apenas um trabalho 
por categoria.

Regulamento
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Parágrafo único. Serão des-
classifi cados os trabalhos que não 
atenderem às regras de elabo-
ração e apresentação emanadas 
neste regulamento.

Art. 9º A Comissão Julgadora 
selecionará preliminarmente dez 
trabalhos de cada categoria a par-
tir dos resumos apresentados de 
acordo com o artigo 16.

Art. 10 A Comissão Julgado-
ra é soberana nas suas decisões, 
não cabendo qualquer recurso ou 
impugnação aos resultados apre-
sentados.

CAPÍTULO IV - DA 
INSCRIÇÃO E DO 

CALENDÁRIO

SEÇÃO I - DA INSCRIÇÃO

Art. 11 Poderá participar do 
Prêmio qualquer nutricionista 
devidamente inscrito, e em situ-
ação regular com o CRN-1, que 
tenha desenvolvido trabalho(s) 
incluso(s) em uma das catego-
rias citadas no artigo 3º. 

Parágrafo único. Não se-
rão aceitos trabalhos cujo(s) 
autor(es) participe(m) da Co-
missão Organizadora e/ou Jul-
gadora, tenha(m) vínculo em-
pregatício com o CRN-1, ou 
seja(m) conselheiro(s) efetivo(s) 
ou suplente(s). Serão, porém, 
aceitos trabalhos cujo(s) co-
autor(es) seja(m) membros da 
Comissão Julgadora, desde que 
o mesmo seja de categoria dife-
rente do trabalho apresentado.

Art. 12 No ato da inscrição o 
candidato deverá entregar seu(s) 
resumo(s) e trabalho(s) con-
forme as normas estabelecidas 
pela Comissão Organizadora, e 
preencher a Ficha de Inscrição 
correspondente.

Parágrafo único. Não serão 
aceitos trabalhos que tenham sido 
premiados em outros concursos, 
sejam estes promovidos por em-
presas/instituições da iniciati-
va pública ou privada. Todos os 
profi ssionais, ao se inscreverem, 
deverão assinar a Declaração de 
que seu(s) trabalho(s) atende(m) 
esta determinação.

SEÇÃO II - DO CALENDÁRIO 

Art. 13 As inscrições, gratui-
tas, poderão ser feitas entre 7 de 
abril e 7 de maio de 2008, pesso-
almente (no horário de expedien-
te do CRN-1) ou pelo correio. 
Neste último caso, vale a data da 
postagem.

Art. 14 A divulgação prelimi-
nar dos trabalhos, selecionados 
a partir do resumo, será feita em 
30 de junho por meio do sítio do 
Conselho Regional de Nutricio-
nistas - 1ª Região, www.crn1.org.
br, e em edital afi xado na sede 
do CRN-1, em Brasília-DF, e nas 
delegacias regionais de Goiás e 
Mato Grosso.

Art. 15 O resultado fi nal do 
trabalho vencedor em cada cate-
goria será divulgado no dia 4 de 
agosto

Art. 16 A premiação será em 
Brasília no dia 22 de agosto de 
2008, precedida da apresentação 
oral dos trabalhos.

CAPÍTULO V - DA 
ELABORAÇÃO DOS 

TRABALHOS

SEÇÃO I – DAS REGRAS 
PARA APRESENTAÇÃO DOS 

RESUMOS

Art. 17 Para a elaboração dos 
resumos, os candidatos deverão 
obedecer às seguintes regras:

I Os resumos deverão ser en-
viados entregues no ato da ins-
crição, em três páginas (caracte-
rizado como resumo expandido), 
contendo: título, endereço ele-
trônico, palavras-chave (máximo 
de quatro), introdução, objetivos, 
metodologia, resultados e dis-
cussão, conclusões e referências. 

II Os resumos deverão ser 
entregues no mesmo CD da ín-
tegra do trabalho científi co, jun-
tamente com três cópias impres-
sas, sem dobras, sendo que duas 
destas cópias não deverão conter 
o(s) nome(s) do(s) autor(es), pois 
serão encaminhadas à Comissão 
Julgadora. 

III. Referências e suas ci-
tações no texto deverão ser 
formatadas conforme normas 
da ABNT (NBR 6023 e NBR 
10520, 2002).

IV Os resumos deverão ser 
digitados com fonte Arial ta-
manho 12 (Word for Windows), 
título em negrito, tamanho 14, 
espaços simples entre linhas, 
corpo de texto com alinhamento 
“justifi cado”, folha A4, em área 
com margens de 2,5cm cada (su-
perior, inferior, esquerda e direi-
ta).

SEÇÃO II DAS REGRAS 
PARA APRESENTAÇÃO DOS 

TRABALHOS

Art. 17 Para a elaboração dos 
trabalhos os candidatos deverão 
obedecer às seguintes regras:

I - Os trabalhos deverão ser 
apresentados exclusivamente em 
língua portuguesa.

II - Os trabalhos deverão ser 
editados em documento Word 
for Windows; em espaço de 1,5; 
margens padrão (3cm para mar-
gem lateral esquerda e espaço 
superior; e 2cm para margem 
lateral direita e espaço inferior); 
fonte Arial; tamanho 12; e em 
folha A4.
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III - Os títulos no decorrer do 
texto devem ser apresentados em 
letras maiúsculas, centralizado, 
em negrito, tamanho 14.

IV - Cada trabalho deverá 
obedecer a seguinte seqüência 
mínima com base na norma da 
ABNT (Associação Brasileira 
das Normas Técnicas): capa e 
folha de rosto, sumário, resumo, 
introdução, desenvolvimento do 
trabalho, revisão de literatura, 
material e métodos, resultados, 
conclusão e referência bibliográ-
fi ca (NBR 6023 e NBR 10520, 
2002).

V - O trabalho deverá conter 
no mínimo 15 e no máximo 50 
laudas, excluindo índice e refe-
rências bibliográfi cas.

VI - Os trabalhos deverão ser 
entregues em CD juntamente 
com três cópias impressas, sem 
dobras, sendo que duas destas 
cópias não deverão conter o(s) 
nome(s) do(s) autor(es), pois se-
rão encaminhadas à Comissão 
Julgadora.

VII - Os trabalhos não po-
derão especifi car o local onde 
foram desenvolvidos, nem fazer 

NOME: _______________________________________________________CRN_______
LOCAL DE TRABALHO:___________________________________________________
ENDEREÇO (COM.):_______________________________________________________
BAIRRO: ______________ CIDADE:_________________UF:_______CEP___________
TEL (COM)_____________ FAX:___________ e-mail ____________________________
ENDEREÇO RES.: _________________________________________________________
BAIRRO________________CIDADE_____________UF_________CEP______________
TEL(RES) __________________e-mail pessoal:__________________________________
NOME DO TRABALHO:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CATEGORIA:_____________________________________________________________
DATA DE INSCRIÇÃO:____/_____/_______ __

referência ou menção a qualquer 
empresa da iniciativa pública ou 
privada.

§ 1º Os quatro trabalhos se-
lecionados como fi nalistas serão 
apresentados em sessão solene. 
A apresentação deverá ser fei-
ta, única e exclusivamente, pelo 
profi ssional que inscrever o tra-
balho, sendo reservado 15 minu-
tos para cada fi nalista.

§ 2º A exposição dos traba-
lhos deverá ser em microcompu-
tador com Power Point, e canhão 
de data show que estará disponí-
vel no local da apresentação, não 
sendo aceitos outros recursos au-
diovisuais.

CAPÍTULO VI - DOS 
CRITÉRIOS DE ANÁLISE DA 

COMISSÃO JULGADORA

Art. 18 Dentro de cada cate-
goria dos trabalhos inscritos, a 
Comissão Julgadora utilizar-se-á 
dos seguintes critérios para jul-
gamento e defi nição dos vence-
dores:

I - Criatividade
II - Ineditismo

III - Aplicabilidade
IV – Metodologia 
V – Conteúdo
VI – Relevância do tema

CAPÍTULO VII - DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21 Os trabalhos entre-
gues ao CRN-1 não serão de-
volvidos, passando a integrar a 
biblioteca somente os trabalhos 
fi nalistas de cada categoria, po-
dendo ser examinados por todos 
os interessados a critério deste 
Conselho Regional. Os demais 
serão incinerados.

Art. 22 A publicação do traba-
lho premiado será feita mediante 
prévia e expressa concordância 
do(s) seu(s) autor(es) e anuência 
da Comissão Organizadora em 
todos os segmentos de interesse 
da atividade.

Art. 23 Os casos omissos 
serão resolvidos pela Comis-
são Julgadora, ouvida a Comis-
são Organizadora, quando for o 
caso.

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO Nº
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Nutrição na 
gravidez

e na 
lactação

Entrevista

Neste período de homenagens 
ao Dia Internacional da Mulher (8 
de março), abordamos a nutrição 
em uma das fases mais importan-
tes e delicadas de sua existência: 
a gravidez e a lactação. Para falar 
sobre a atenção e os cuidados ne-
cessários à gestante e à lactante, 
convidamos a nutricionista Ma-
ria da Penha Ferrer de Francesco 
Campos, professora de pós-gra-
duação lato sensu da Faculdade 
de Nutrição da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (UFMT) e 
da Escola de Saúde Pública. Nesta 
entrevista, essa profissional que 
durante 2 anos exerceu o cargo de 
Gerente de Promoção e Prevenção 
das Ações de Assistência à Saúde 
da Secretaria de Saúde de Mato 
Grosso aborda as necessidades 
nutricionais desse período, a ava-
liação e o planejamento dietético, 
entre outros temas.

1 – O tipo de alimentação e as 
necessidades nutricionais vão 
se modificando nas diversas 
fases da vida da mulher. Na 
gravidez e lactação, as trans-
formações no organismo são 
mais acentuadas. Quais os 

cuidados necessários para ga-
rantir o desenvolvimento de 
um bebê saudável e a saúde da 
mãe?

A gestação compreende um 
período de grande vulnerabilidade 
para a mãe, em razão das várias 
transformações em seu corpo, 
e para o feto, em razão do seu 
crescimento e desenvolvimento. 
Tais transformações implicam em 
aumento nos requerimentos nutri-
cionais tanto de macro quanto de 
micronutrientes.

As quantidades de energia, pro-
teína e demais nutrientes são mais 
elevadas a fim de atender as neces-
sidades requeridas para o desenvol-
vimento do feto e formação de estru-
turas maternas durante a gestação 
(placenta, útero, glândulas mamá-
rias e sangue), assim como a cons-
tituição de depósitos energéticos da 
mãe utilizados durante o parto e lac-
tação. As necessidades energéticas 
variam com o peso pré-gestacional, 
quantidade e composição do ganho 
de peso, estágio da gravidez, nível 
de atividade física e aumento de seu 
metabolismo basal.

Quanto aos cuidados, o nu-
tricionista deve se atentar para o 

acréscimo gradual de calorias e 
nutrientes e adaptar a dieta na pre-
sença de enjôos, vômitos e tabus 
alimentares. Respeitar o hábito ali-
mentar e corrigir erros alimentares 
também são necessários para o 
êxito do acompanhamento. Por-
tanto, o cuidado nutricional no pré-
natal é fundamental para garantir 
a saúde da mulher e do recém-
nascido.

3 – Quais os exames impres-
cindíveis para a avaliação do 
estado nutricional das pacien-
tes durante a gestação?

O exame imprescindível é a 
avaliação antropométrica, que tem 
como objetivo identificar as ges-
tantes com desvio ponderal no 
início da gestação, seja com ganho 
deficitário ou excessivo. O procedi-
mento é um meio acessível, não in-
vasivo, rápido e recomendado para 
avaliar o estado nutricional durante 
a gestação. 

O Ministério da Saúde preconi-
za que toda gestante deve ter seu 
estado nutricional avaliado, como 
rotina do pré-natal, por meio do 
cálculo do Índice de Massa Cor-
poral (IMC) e ganho de peso em 
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relação á idade gestacional. Desta 
forma, é necessário identificar as 
medidas de peso (peso pré-gesta-
cional e peso atual) e altura. Essas 
medidas isoladas e suas combi-
nações compõem os indicadores 
antropométricos indispensáveis 
para o diagnóstico nutricional da 
gestante.

5 – Quais as principais reco-
mendações nutricionais, com 
enfoque nos nutrientes essen-
ciais para a mulher no período 
da gestação? 

Nas recomendações atuais, do 
ponto de vista calórico, da Recom-
mende Dietary Allowances (RDA, 
1989), tem sido adicionar 300 ca-
lorias à dieta normal, com início 
no segundo trimestre da gestação. 
Mulheres que iniciam a gravidez 
com baixo peso ou adolescentes 
(com menos de cinco anos pós-
menarca) devem aumentar sua 
ingestão calórica em 300 calorias 
desde o início da gravidez. As mu-
lheres que iniciam a gravidez com 
sobrepeso ou obesidade, nenhum 
aumento calórico é recomendado, 
sendo importante acompanhar a 
evolução da gestante para nortear 
as orientações dietéticas.

Em relação às proteínas, a inges-
tão deve ser aumentada em razão 
da sua contribuição específica para 
o crescimento. Recomenda-se a in-
gestão de 60 gramas diárias (RDA, 
1989), o que, segundo a FAO/OMS 
(1985), significa aproximadamente 
um adicional de 6g/dia. 

O ácido fólico é uma vitamina 
que atua na produção sangüínea e 
na produção das células, ativida-
des que se intensificam neste pe-
ríodo, e é fundamental para a for-
mação do sistema nervoso do feto. 
A deficiência de ácido fólico está 
relacionada a um tipo de anemia, 
chamada anemia megaloblástica, 

e a malformações no bebê, como 
anencefalia e espinha bífida. A ges-
tante necessita de 600 microgra-
mas dessa vitamina por dia, 200 a 
mais do que a mulher não grávida. 
No entanto, a suplementação de 
ácido fólico deve ocorrer um mês 
antes de engravidar e nos dois pri-

meiros meses de gestação, pois o 
tubo neural se fecha logo na quarta 
semana. Apesar da suplementação, 
a gestante deve continuar ingerin-
do alimentos ricos em ácido fólico 
como: vegetais de folhas verdes, 
fígado, suco de laranja, alimentos 
integrais e legumes. 

O mineral ferro faz parte da 
hemoglobina, substância dos gló-
bulos vermelhos responsável por 
transportar oxigênio para todo o 
corpo. Durante a gestação, 27 mg 
de ferro são necessários para a pro-
dução de mais hemoglobina para a 
mãe e para o feto. Os alimentos ri-
cos em ferro são: vísceras (fígado, 
rins, moela, coração), carnes (bo-
vinas, aves e peixes), leguminosas, 
vegetais verde-escuros. 

Todas as vitaminas e mine-
rais são de suma importância. Na 
gestação, podemos dar maior ên-
fase também ao ácido ascórbico, 
vitaminas B6, A, D, E, K, cálcio, 

fósforo, zinco, cobre, sódio, mag-
nésio, flúor e iodo. Para suprir as 
necessidades neste período é ex-
tremamente importante uma ali-
mentação diversificada incluindo 
cereais, produtos integrais, olea-
ginosas, frutas, legumes, verduras, 
laticínios e carnes nas quantidades 

recomendadas. Os minerais e as 
vitaminas possuem funções espe-
cíficas que garantem a saúde da 
mãe e o perfeito desenvolvimento 
fetal. É fundamental que a gestante 
tenha hábitos alimentares saudá-
veis e consuma os alimentos cor-
retamente garantindo a ingestão de 
todos os nutrientes necessários.

6 – Como o nutricionista lida 
com gestações de risco (ges-
tantes obesas, hipertensas, 
diabéticas, entre outras)?

São condições de risco gesta-
cional o diabetes, a hipertensão ar-
terial, a obesidade, a desnutrição, 
doenças renais crônicas, o taba-
gismo, o uso de drogas ilícitas e 
o consumo exagerado de álcool. A 
orientação nutricional da gestante 
de risco começa pelo cálculo das 
calorias a serem consumidas dia-
riamente, que não diferem das ges-
tantes normais. As necessidades 

Nutricionista Maria da Penha Ferrer de Francesco Campos
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calóricas variam de acordo com 
a idade, o peso pré-gestacional, 
o nível de atividade física e o es-
tado nutricional. Portanto, alguns 
cuidados em relação á alguns 
componentes da dieta devem ser 
tomados, como: 

O sal não deve ser liberado 
durante a gestação nos casos de 
hipertensão, doenças renais, dia-
betes e DHEG, pois dificulta o con-
trole da pressão arterial, podendo 
mesmo agravá-la. Isso ocorre por-
que ele potencializa a retenção de 
água pelo organismo. As recomen-
dações ficam em torno de 2-3g 
de sal por dia e isso corresponde 
a menos de uma colher de chá de 
sal, incluindo o sal dos alimentos 
e aquele utilizado no 
preparo deles. Esse 
item da dieta é geral-
mente o mais difícil 
de ser seguido, uma 
vez que alimentos 
industrializados são 
ricos em sal (duas 
fatias de presunto = 
1,5g de sal; seis bo-
lachas de água e sal 
= 0,85g de sal).

As gestantes dia-
béticas devem seguir dieta isenta 
de sacarose, com baixo teor de 
gorduras, principalmente na forma 
saturada.

7 – Quais as recomendações 
para as mães que amamentam, 
uma vez que sua alimentação 
influencia diretamente na saú-
de do bebê?

A amamentação é um período 
especial na vida da mulher e provo-
ca no seu organismo modificações 
fisiológicas que resultam em au-
mento dos requisitos nutricionais, 
exigindo alguns cuidados espe-
ciais em relação à alimentação. A 
dieta, nessas circunstâncias, tem o 

objetivo de prover as necessidades 
básicas do organismo materno e, 
também, suprir a quota recomen-
dada para a produção láctea de for-
ma a manter as condições de nutri-
ção da mulher durante a lactação.

Na prática diária são identifica-
dos muitos tabus quanto à dieta da 
nutriz. Em princípio não é necessá-
rio excluir os alimentos habituais da 
dieta. Por outro lado, não se justifica 
a inclusão de alimentos especiais em 
função da lactação, basta garantir a 
ingestão dos nutrientes necessários 
à sua saúde, como:

Calorias = segundo recomenda-
ções do Institute of Medicine (2002 
a), as nutrizes que tiveram um bom 
ganho de peso durante a gestação 

precisam de um adicional de 500 
Kcal/dia no primeiro semestre e de 
402 Kcal/dia nos seis meses se-
guintes.

Proteínas = é necessário o 
acréscimo de 25 g/dia para garantir 
a produção de leite. São fontes de 
proteínas: carnes em geral, leite e 
derivados, ovos ,vísceras, e outros.

Vitamina A = a OMS recomen-
da a suplementação com alta dose 
(200.000 a 300.000 UI) com o ob-
jetivo de aumentar o retinol no leite 
humano e assim melhorar o estado 
nutricional da vitamina na criança. 
São fontes de vitamina A: cenoura, 
beterraba, mamão, manga, mantei-
ga, todos os vegetais e frutas de co-
loração amarela e avermelhadas.

Vitaminas do Complexo B = as 
nutrizes devem aumentar o con-
sumo de alimentos fontes destas 
vitaminas (vegetais folhosos, cere-
ais integrais, carnes magras), pois 
participam no metabolismo de ami-
noácidos essencial ao crescimento 
e desenvolvimento do bebê.

Cálcio = a quantidade recomen-
dada de cálcio para a nutriz é elevada, 
sendo 1.000 mg/dia, por isso é bom 
garantir boas fontes deste mineral na 
dieta como leites e derivados (queijos 
magros, iogurtes, coalhada etc.).

É fundamental para a mãe lac-
tante manter sua dieta habitual sau-
dável e ingerir muito líquido (água, 
sucos naturais, água de coco, líqui-
dos sem alta concentração de saca-

rose). Evitar bebidas 
alcoólicas e gaseifi-
cadas, líquidos ado-
çados, fumo, grandes 
quantidades de café, 
chá preto, chocolate 
e alimentos com co-
rantes; temperos de 
odor forte, como alho 
e condimentos.

8 – Como orientar 
a lactante que deseja emagre-
cer nesse período?

A falta de conhecimentos, os 
mitos, a nova rotina e os novos de-
safios e o desejo de voltar a ter o 
corpo que tinha antes da gravidez, 
tudo isso parece colaborar para a 
adoção de hábitos alimentares não 
adequados e até prejudiciais à saú-
de. É comum, nos seis primeiros 
meses após o parto, que a nutriz 
perca ao redor de 0,5 a 1 Kg/mês, 
mas em alguns casos ocorre ma-
nutenção e até aumento do peso. 
Recomenda-se que a redução no 
peso corporal de nutrizes não ultra-
passe a 2Kg/mês, pois a restrição 
calórica prejudicaria a lactação.

A falta de conhecimentos, os mitos, 
a nova rotina e os novos desafios e 
o desejo de voltar a ter o corpo que 
tinha antes da gravidez, tudo isso 
parece colaborar para a adoção de 

hábitos alimentares não adequados 
e até prejudiciais à saúde.
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Nos dias que antece-
dem a menstruação, 
grande parte das 
mulheres sofre al-

terações físicas e psíquicas que 
afetam o seu cotidiano: é a deno-
minada síndrome pré-menstrual 
(SPM). Dores de cabeça, câim-
bras, retenção de líquidos, dores 
nos seios, aumento do apetite, 
irritação e ansiedade são alguns 
desses sintomas, que duram de 
dois a dez dias e geralmente de-
saparecem com a chegada do fl u-
xo menstrual.

Estudos científi cos têm iden-
tifi cado a infl uência de fatores 
ambientais externos, como o 
estresse e a tensão diária, assim 
como de alimentação inadequa-
da ou consumo de substancias 
como cafeína, álcool, xantina 
ou nicotina, no agravamento 
dos sintomas. Não é rara, mes-
mo entre profi ssionais da saúde, 
a crença de que os sintomas da 
SPM também se devem às difi -
culdades emocionais e frustra-
ções cotidianas. Quanto maior 
as responsabilidades na vida so-
cial e pessoal da mulher, maior 
a intensidade dos sintomas. Es-
tudos mostram que as mulheres 
que trabalham fora de casa têm 
uma incidência maior da síndro-
me quando comparado a mulhe-

res que exercem funções domés-
ticas.

Uma unanimidade entre os 
estudiosos é que nesse período, 
junto aos sintomas clássicos, sur-
ge o desejo crescente por consu-
mir alimentos ricos em açúcar e 
carboidratos. A ciência também 
tem comprovado que uma dieta 
equilibrada pode amenizar os 
sintomas da SPM, da mesma for-
ma que o consumo de alimentos 
ricos em gordura, sal, açúcares e 
cafeína pode acirrá-los. 

Segundo estudos recentes, 
nervosismo, irritabilidade, de-
pressão e crises de choro comuns 
nesse período são causados pe-
las baixas de cálcio e vitamina 
B6 no organismo, geralmente 
dez dias antes da menstruação. 
A diminuição de magnésio nas 
células, além de ser responsá-
vel pelo desejo de comer doces, 
prejudica a absorção de cálcio 
no organismo, aumentando os 
sintomas relatados.

Outros nutrientes que me-
recem reforço na alimentação 
são os ácidos graxos essenciais 
(linoleicos, gamalinoleico e ara-
quidônico). A ingestão de água, 
chás de ervas e alimentos diuré-
ticos também são recomendados 
para diminuir sensação de peso 
e edemas.

VITAMINAS E MINERAIS QUE DEVEM 
ENTRAR EM SUA ALIMENTAÇÃO

Vitamina B6 
Ajuda na produção de seroto-

nina associada à saciedade e ao 
bem-estar. Contra enjôo, cefaléia 
e irritabilidade

Fontes: peixes de água fria 
(principalmente salmão), fran-
go, ovos, cereais integrais, soja, 
amendoim, nozes, gérmen de tri-
go, banana, etc.

Vitamina E
Ajuda a regular a produção da 

prostaglandina, uma substância 
que regula a ação dos neurotrans-
missores e dos hormônios sexuais 
femininos. Quando sua produção 
está diminuída, acontecem al-
guns dos sintomas desagradáveis, 
como dor de cabeça, dor nos seios 
e cólicas. 

Fontes: cereais integrais, noz, 
castanhas, azeite de oliva, azei-
tona, óleo de soja e de girassol, 
milho, gema de ovo, agrião.

Magnésio
Este mineral tem função com-

plementar às funções do cálcio. O 
magnésio reduz a retenção de água, 
além de diminuir a sensibilidade 
da mama e as dores de cabeça tí-
picas da fase. Também diminui a 

Alimentos 
funcionais

A influência da alimentação 
no período pré-menstrual
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ansiedade. Junto à Vitamina B6, 
evita o ganho de peso no período 
pré-menstrual, melhora o sono, re-
gulação do ciclo menstrual, etc.

Fontes: carnes, frutos do mar, 
vegetais verdes, laticínios 

Zinco
Previne infl amações principal-

mente na pele (espinhas, acne). 
Fontes: carnes, aves, frutos do 

mar, leguminosas, laticínios, grãos 
integrais e cereais fortifi cados.

Cálcio
Diminui a retenção de líquidos 

e a sensibilidade na região das ma-
mas, além de melhorar o humor. 
Alivia cólicas e nervosismo

Fontes: leite e derivados, 
semente de gergelim, iogurte, 
couve, brócolis, etc.

Ácidos graxos
Reduz irritabilidade e dores nas 

mamas. Fontes: óleo de peixe, óleo 
de prímula e o ginkgo biloba.

Como atenuar os sintomas?
• Reduza o consumo de sal, embutidos como salsichas e presunto, salgadinhos industrializados, con-

servas, etc;
• Evite bebidas alcoólicas;
• Evite o excesso de café, chá preto, refrigerantes, e demais alimentos ricos em cafeína, que aumentam 

a tensão, causam insônia, dores de cabeça e irritabilidade;
• Evite frituras e alimentos ricos em gordura animal. O óleo de girassol, óleo de prímula e a semente 

de linhaça podem ajudar a atenuar os sintomas;
• Substitua o açúcar refi nado por mascavo ou mel para evitar edema, mau humor e fadiga;
•  Inclua carboidratos complexos e fi bras, que evitam a prisão de ventre e dão uma sensação de bem 

estar;
• Procure incluir a soja na sua alimentação, pois é rica em fi toestrogênios (isofl avonas), que podem 

ajudar a reduzir os desconfortos da TPM;
• Inclua peixes de água fria como o salmão, rico em gorduras do tipo ômega-3, que além de ser uma 

gordura benéfi ca para o coração, ajuda a aumentar os níveis de serotonina;
• Faça pelo menos 5 refeições ao dia e procure praticar atividade física; 
• Consuma alimentos que ajudem a eliminar os líquidos do seu corpo como  salsinha, o salsão (aipo), a 

alcachofra, o aspargo in natura e vegetais amargos para saladas com a endívia, catalonha, almeirão, 
e folhas em geral.

•  Prefi ra alimentos integrais como arroz, pão e macarrão integral e cereais (trigo, aveia, cevada, cen-
teio) e grãos (soja, feijão, lentilha e ervilha). Além de serem mais nutritivos eles apresentam maior 
conteúdo de fi bras, o que vai ajudar o intestino a funcionar.

Vitamina D
Necessária à assimilação de 

cálcio e magnésio nos ossos. Po-
rém, não é específi ca para a TPM, 
e sim para toda a vida da mulher, 
pois previne a osteoporose.

Fontes: peixes como sardi-
nhas, cavala e atum, ovos, ali-

mentos fortifi cados como mar-
garina e alguns cereais matinais. 
A vitamina D pode ser produzida 
por meio dos raios ultravioletas 
da luz solar.

Colaboradoras: Nutricionistas 
Renata Puppin e Denise Samari.
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Governador sanciona 
lei de segurança 

alimentar do
Distrito Federal

O 
Distrito Federal 
conta, desde janei-
ro, com a Lei de Se-
gurança Alimentar 
e Nutricional (Lo-

san-DF), que estabelece os crité-
rios para a implantação do Sistema 
de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (Sisan). A Lei nº 4.085 pre-
vê que o Sisan será composto pela 
Conferência Distrital de Segurança 
Alimentar e Nutricional - instân-
cia responsável pela indicação 
das diretrizes e prioridades para a 
formulação de políticas e planos 

públicos -, o Conselho de Segu-
rança Alimentar e Nutricional do 
Distrito Federal (Consea-DF) e as 
instituições privadas, com ou sem 
fi ns lucrativos, que manifestem in-
teresse na adesão e que respeitem 
os critérios, princípios, diretrizes e 
objetivos do Sistema. 

A Losan-DF estabelece ainda 
os objetivos da Política de Segu-
rança Alimentar e Nutricional e 
altera a composição do Consea-
DF. As vagas da sociedade civil 
foram ampliadas de 22 para 24 
conselheiros e também passa a 

integrar o Conselho um deputado 
distrital, indicado pelo presidente 
da Câmara Legislativa. Presidido 
pelo governador, o Consea-DF 
também é integrado por nove se-
cretários de estado e por repre-
sentante do Banco de Brasília. 

Além do Distrito Federal, pos-
suem leis de segurança alimentar 
os estados de Minas Gerais, Ma-
ranhão e Rio Grande do Sul e os 
municípios de Porto Alegre (RS) 
e de Paço Lumiar (MA).

Fonte: Consea Nacional.
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Nutricionista será contemplado nos 
planos de saúde

A 
Resolução Nor-
mativa da Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) 
nº 167, de 9 de ja-

neiro de 2008, publicada no Diá-
rio Ofi cial de 10 de janeiro último, 
amplia o Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde dos planos de 
saúde. Esta norma determina que, 
a partir do dia 2 de abril, os planos 
contratados após 1999 ofereçam 
aos usuários seis consultas por 
ano com nutricionistas e inclui ou-
tras especialidades.

Ação decisiva
A atuação do Conselho Federal 

de Nutricionistas (CFN) para inserir 
a assistência nutricional nos Planos 
de Saúde Suplementar teve início 
em 2004, quando foi instalado o 
Grupo de Trabalho/Parâmetros Nu-
tricionais, com a participação de re-
presentantes dos Conselhos Regio-
nais de Nutricionistas (CRNs) e de 
vários nutricionistas. Nesse mesmo 
ano, o CFN participou de audiência 
pública promovida pela Câmara dos 
Deputados sobre a alteração da Lei 
nº. 9.656, de 03/06/1998, que dispõe 
sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde, defendendo 

Nota CFN

a inclusão da nutrição nos referidos 
planos.

Em 2005, o Conselho elaborou 
um rol mínimo de procedimentos 
nutricionais com o objetivo de subsi-
diar uma proposta a ser consolidada 
pelo Fórum dos Conselhos Federais 
da Área da Saúde (FCFAS). Esta 
proposta foi encaminhada à Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), solicitando a inclusão dos 
procedimentos da área da saúde não 
contemplados no Rol de Procedi-
mentos em Saúde da Agência.

O CFN foi indicado, em 2006, 
como um dos representantes do 
FCFAS na Câmara de Saúde Su-
plementar/ANS para acompanhar 
e negociar a inclusão dos proce-
dimentos de saúde ainda não con-
templados nos Planos de Saúde. 
Assim, em 2007, foi construída a 
”Tabela e a Referência Nacional 
de Procedimentos Nutricionais do 
Sistema CFN/CRN”, encaminha-
das à ANS para fazerem parte da 
padronização das defi nições dos 
procedimentos em saúde e servi-
ram de base para as negociações 
da inclusão dos procedimentos nu-
tricionais no Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde, recentemente 
alterados pela Agência (2008).

Atuação do nutricionista
Para garantir o atendimento 

por meio do plano de saúde, os nu-
tricionistas devem se preparar. É 
preciso procurar o plano de saúde 
para saber quais os procedimentos 
necessários para efetivar o creden-
ciamento.

 Os consultórios dos profi ssio-
nais liberais e as clínicas de pes-
soas jurídicas precisam, também, 
fazer a inscrição junto à Secreta-
ria da Fazenda estadual, a fi m de 
possibilitar a emissão de faturas e 
notas fi scais. 

Fique atento
O CFN está iniciando a divul-

gação de dados seguros sobre o 
tema e, portanto, manterá em seu 
site e por meio de boletins eletrô-
nicos a propagação de todas as 
informações. Assim, é importante 
que os nutricionistas acessem com 
mais freqüência o site do Conse-
lho (www.cfn.org.br).

Quem ainda não está cadas-
trado para receber os boletins via 
e-mail, basta acessar o site, cli-
car em cadastre-se e preencher o 
formulário. Acompanhe passo a 
passo as informações sobre este 
assunto.

Tabela de Referência Nacio-
nal de Procedimentos Nutricionais 
do Sistema CFN/CRN é o conjun-
to de procedimentos nutricionais, 
codifi cados e distribuídos por área 
de aplicação dos mesmos.

Referência Nacional de Pro-
cedimentos Nutricionais do Sis-

tema CFN/CRN é o conjunto 
de procedimentos e respectivas 
defi nições, codifi cados que obje-
tivam esclarecer aos usuários da 
Tabela os limites léxicos dos pro-
cedimentos nutricionais.

Finalidade da Tabela e da 
Referência Nacional de Proce-
dimentos Nutricionais do Sis-
tema CFN/CRN: Padronizar 
um Rol de Procedimentos Nu-

tricionais que facilite a apli-
cação dos procedimentos, por 
parte dos nutricionistas, quan-
do em atividade de prestação 
dos Serviços em Saúde Suple-
mentar, bem como a cobrança 
de valores éticos profissionais 
que permitam ao profissional 
habilitado exercer suas ativida-
des com dignidade e qualidade 
científica comprovada.

Tabelaaaaaaa d d d dd d d dde RReeeeeeeeferência Nacio
al de Prororoorororoocccecccc dimmmemmmmem nntntntntntntn os Nutriciona
o Sistemamamamama CCCC CFNFNFNFNFNNNN/CC/// RRRRNRRR  é o conjun

de procedimeeenentotoss nutricionai
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Delegacia de Mato Grosso participa de fiscalização integrada

Educação nutricional para comunidades quilombolas em Tocantins

Presidente do CRN-1 visita delegacia em Goiânia

Notícias dos Estados

A delegacia do CRN-1 
em Mato Grosso par-
ticipou, em dezembro 
de 2007, da reunião da 

Fiscalização Preventiva Integrada 
(FPI), coordenada pelo Crea/MT, 
onde foram defi nidas as visitas con-
juntas para 2008, na qual o CRN-1 
fi cou responsável por encaminhar 
a lista de indústrias a serem fi sca-
lizadas em Cuiabá, Várzea Grande 
e no interior, bem como alguns fri-
gorífi cos e restaurantes. 

As visitas estão previstas para 
o segundo semestre de 2008 e po-
derão contar com nutricionistas e 
técnicos em nutrição, além de re-

A Secretaria do Traba-
lho e Desenvolvimen-
to Social do Tocantins 
contratará nutricio-

nistas para desenvolver projeto de 
educação nutricional voltado para 
as 14 comunidades remanescentes 
de quilombos, localizadas em dez 
municípios. Este projeto, aprovado 
pelo Consea daquele estado, é di-
rigido às famílias mais vulneráveis 
do ponto de vista econômico e nu-
tricional.

A primeira etapa tem o objeti-
vo de avaliar a situação nutricional 

Nos dias 11 e 12 de fe-
vereiro, a presidente 
Simone Rocha este-
ve em Goiânia para 

realizar uma vistoria das neces-
sidades da delegacia do CRN-1. 
Na ocasião, a presidente reuniu-
se com os arquitetos para for-
mulação do projeto de reforma 

presentantes da vigilância sanitá-
ria, a fi m de garantir a adequação 
de inúmeras não conformidades 
estruturais e de manipulação. 

Ainda em dezembro foi fi rma-
do um termo de cooperação com 
o Ministério Público estadual, o 
qual ajudará nas despesas prove-
nientes da fi scalização (transporte 
e diárias para alguns órgãos) bem 
como na agilidade e encaminha-
mento dos processos e relatórios 
gerados após as fi scalizações.

FNDE
O CRN-1/MT enviou ofício 

ao Fundo Nacional de Desenvol-

de crianças e adultos, além de co-
nhecer mais sobre os recursos ali-
mentares disponíveis na região, os 
hábitos alimentares e condições so-
cioeconômicas das comunidades. 
A segunda etapa deverá contemplar 
atividades de educação alimentar e 
nutricional para este público, com 
metodologias participativas, valo-
rizando o conhecimento local, a 
disponibilidade de alimentos e de 
recursos econômicos que deverão 
ocorrer durante o ano de 2008. 

O Consea-TO solicitou o trei-
namento de um membro em cada 

da sede, que será iniciada em 
breve.

Nos dias 28 e 29 de março 
será realizado em Goiânia o V 
Congresso Centro-Oeste de Nu-
trição, voltado para a comuni-
dade acadêmica e profi ssionais 
das áreas de Nutrição Clínica, 
Nutrição e Gastronomia e Nu-

vimento da Educação (FNDE) 
solicitando sua intervenção junto 
à Prefeitura de Várzea Grande 
para que seja  feita a adequação 
do quadro técnico de nutricio-
nistas naquele município. Atu-
almente, a prefeitura conta so-
mente com um profi ssional para 
atender a 82 escolas (urbanas e 
rurais). Este documento foi pre-
cedido de visitas fi scais à Secre-
taria Municipal de Educação, 
no intuito de apurar os dados, 
repassar orientações relativas à 
alimentação escolar e solicitar a 
adequação – o que não foi feito 
até o momento.

comunidade a fi m de que, ao térmi-
no do projeto, dar continuidade às 
ações, garantindo sua sustentabili-
dade. Também orientou a pesquisa 
da incidência de anemia falciforme 
e hipertensão entre os moradores, 
doenças características desses gru-
pos populacionais.

O projeto será fi nanciado com 
recursos do Ministério do De-
senvolvimento Social – MDS e 
coordenado pelo Provida (supe-
rintendência responsável pelos pro-
gramas de segurança alimentar e 
nutricional do estado).

trição para Coletividades. Nos 
dois dias de evento apoiado pelo 
CRN-1 serão oferecidos minicur-
sos com especialistas e apresen-
tação de temas livres. As normas 
para apresentação dos trabalhos 
podem ser acessadas no sítio da 
Universidade Católica de Goiâ-
nia www.ucg.br/nutricao.
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O 
aumento no número 
de processos éticos 
é uma das grandes 
preocupações do 
CRN-1, uma vez 

que a maioria deles expõe a popu-
lação a riscos em virtude de con-
dutas nutricionais incompatíveis 
com o exercício profi ssional. Para 
a Comissão de Ética, os motivos 
desse aumento são diversos, como 
o crescente número de profi ssio-
nais no mercado de trabalho em 
função a ampliação de faculdades 
que oferecem o curso de Nutrição e 
a conseqüente falha no processo de 
formação profi ssional.

Isso porque nem sempre a disci-
plina de ética e orientação profi ssio-
nal é oferecida pelas instituições de 
ensino superior (IES), mesmo sen-
do fundamental e obrigatória nas 
diretrizes curriculares do Ministé-
rio da Educação, ou, se há a oferta, 
tem carga horária insufi ciente, com 
professores despreparados e que 
muitas vezes não são da área da 
Nutrição, sem conhecimento das 
principais infrações, ou mesmo da 
rotina profi ssional. Outro aspecto 
importante é a conivência de nu-
tricionistas e proprietários de es-
tabelecimentos, que encobrem ati-
vidades privativas de nutricionista 
exercidas por leigos, principalmen-
te estudantes de nutrição, educação 
física e outros. 

Muitas denúncias que resultam 
em processos éticos são oriundas 
de pacientes que se sentiram pre-
judicados ou mesmo de colegas 
que testemunham práticas profi s-
sionais inadequadas. Os principais 
problemas éticos identifi cados são: 
não cumprir o atendimento nutri-
cional, como a ausência da dieta 
ou o envio destas por e-mail, a não 
explicação dos objetivos e procedi-
mentos nutricionais, a ministração 

Aumenta número 
de processos éticos

de substâncias não permitidas para 
a prescrição de nutricionistas; as-
sumir carga horária e responsabi-
lidade técnica acima da permitida 
pela legislação; e acobertar leigos 
em atividades privativas de nutri-
cionistas (como estudantes).

O trabalho da Comissão de Éti-
ca, em parceria com a fi scalização 
do CRN-1, tem focado a educação/
orientação dos estudantes e dos 
profi ssionais durante as visitas fi s-
cais e nas palestras para formandos/
residentes nas IES e nos hospitais, 
a fi m de evitar desvios. Nos casos 
mais sérios tem-se aplicado pena-
lidades como advertência e multa. 
Para a coordenadora da Comissão, 
Carla Caputo, é importante que os 
profi ssionais se atualizem no mer-
cado de trabalho e leiam atenta-
mente o Código de Ética e prezem 
pela conduta individual e coletiva. 

Aqueles que desejam evitar uma 
infração devem procurar conhecer 
e vivenciar o Código de Ética, além 
das legislações que regulamentam 
a profi ssão e as normas da vigi-
lância sanitária. “Percebemos que 
muitas vezes as infrações ocorrem 
por imaturidade do profi ssional ou 
pela falta de reciclagem e atualiza-
ção em relação à legislação. È im-
portante, ainda, que as faculdades 
cumpram seu papel de oferecer 
a formação adequada para que o 
profi ssional possa conduzir sua 
carreira fi rmada na conduta ética, 
sabendo que o Conselho é seu alia-
do na promoção da profi ssão frente 
à população e não um órgão fi sca-
lizador punitivo. Quando acolhe-
mos as denúncias e as analisamos, 
estamos mostrando a seriedade dos 
nutricionistas que se encontram no 
mercado de trabalho, bem como 
sua importância na promoção da 
saúde e do bem-estar”, afi rma Car-
la Caputo.

Comissões

Governo quer 
merenda escolar 

para ensino 
médio

Os alunos do ensino 
médio poderão rece-
ber a merenda, caso 
aprovado o projeto de 

lei que amplia o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar 
(Pnae). Este projeto foi assinado 
pelo presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e pelo ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, no dia 
12 de dezembro.  A ampliação da 
merenda escolar faz parte de um 
pacote de ações complementares 
ao Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE).

O projeto de lei encaminhado 
ao Congresso Nacional, além de 
ampliar a merenda para o ensi-
no médio (antigo segundo grau), 
prioriza a aquisição dos alimen-
tos diretamente da agricultura fa-
miliar, valorizando os pequenos e 
médios produtores e dinamizan-
do a economia local.

A atualização do Pnae foi uma 
das propostas extraída dos pro-
cessos de conferências e outros 
fóruns. O anteprojeto de lei, inclu-
sive, foi discutido entre o Conse-
lho e o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), 
Associação Brasileira de Nutrição, 
Conselho Federal de Nutricionis-
tas, Ministério Público Federal e 
outros órgãos e instituições. 

Caso o projeto de lei seja apro-
vado pelo Congresso Nacional, 
mais de 8 milhões de alunos do 
ensino médio serão incluídos no 
programa, representando um in-
vestimento de R$ 362 milhões, 
segundo informações do Minis-
tério da Educação.

Fonte: Consea.
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CURSO DE ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL NA INFANCIA E 

ADOLESCENCIA 
Um curso teórico e prático

 
Carga horária: 18h(9 horas práticas e 9h teóricas)

Horário: dias de semana 19 às 22h. sábado de 09 às 18h.
Datas: 23 a 26/04/08 (quarta, quinta e sexta-feiras à 

noite e sábado o dia todo)
Local: aulas teóricas – Instituto Vida Una SEPN 513 ED 

IMPERADOR SL. 109

NUTRIÇÃO COMPLEMENTAR
INTEGRADA 2008

A alimentação saudável de cada um

O curso de Nutrição Complementar Integrada (NCI), junta, 
de forma coerente, os conhecimentos da Medicina Tradicio-
nal Chinesa aplicados à alimentação com os conhecimentos 
da moderna Nutrição, num contexto de cuidado integral 
e individualizado. Se você gostaria de aprender uma nova 
forma de abordar a alimentação e a nutrição de forma 
prática e consistente, este é o curso que você estava 
procurando!

Curso em 9 módulos de 15h/aula
(carga horária total – 135 h/aula)
Horário: terças-feiras  das 19 as 22:15
Brasília: Palestra aberta: 27/03/08 às 19:30h
Início do curso:  15/04/08 às 19:00h

P
ara maior agilidade e 
praticidade no aten-
dimento aos profi s-
sionais, o Conselho 
Regional de Nutricio-

nistas – 1ª Região criou um ser-
viço de auto-atendimento em seu 
sítio na internet www.crn1.org.br. 
Na página inicial, há um banner 
que dá acesso aos serviços mais 
procurados. Ao clicar no link, os 
profi ssionais e as empresas pode-
rão obter os seguintes serviços:

• Consulta de dados cadas-
trais

• Atualização de endereços

CRN-1 disponibiliza 

atendimento
on-line

• Extrato de débitos atuali-
zado com juros e multa

• Emissão de boletos bancários 
• Parcelamentos de débitos
• Solicitação de inscrição
• Emissão de certidões
• Protocolo de requerimentos
• Acompanhamento de pro-

tocolo encaminhado
• Busca de associados

Este serviço está disponível 
para os profi ssionais do Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso e 
Tocantins. Para o primeiro aces-
so, é preciso criar uma senha na 
página de auto-atendimento.

A Revista CRN-1 é um veículo 
de divulgação de temas de interes-
se dos nutricionistas e uma forma 
de garantir a transparência dos atos 
da gestão. Estamos construindo 
um mandato aberto e para permi-
tir a participação dos profi ssionais, 
queremos abrir um canal de intera-
ção via Revista CRN-1. Envie sua 
sugestão, elogio ou crítica para o 
e-mail comunicacao@crn1.org.br . 
Aguardamos o seu contato.”

Espaço do leitor
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N
o mundo globali-
zado, os hábitos 
alimentares estão 
sendo padroniza-
dos. No Brasil, até 

mesmo o consumo do tradicional 
“arroz-feijão” está sendo substi-
tuído por fast food, congelados, 
salgadinhos. A conseqüência são 
os crescentes índices de doen-
ças crônicas não transmissíveis 
relacionadas à alimentação e à 
obesidade, que segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde são as 
principais causas de morte.

Na contramão da chamada 
modernidade, vários movimen-
tos tentam repensar e reverter 
esse processo globalizante, por 
meio da conservação dos ecossis-
temas, das culturas locais e tra-
dicionais, do uso sustentável de 
recursos naturais e das relações 
socioeconômicas envolvidas no 
processo de produção e consu-
mo. Essas opções que conduzam 
à sustentabilidade exigem mu-
danças desafi adoras, entre elas, 
a de substituirmos grande parte 
dos alimentos industrializados 
disponíveis no mercado.

“Escolher novas opções ali-

mentares que sejam sustentáveis, 
praticar o chamado consumo 
consciente, o comércio justo, a 
ecogastronomia, entre outras 
propostas, são possibilidades 
crescentes em diversas partes do 
mundo. O resgate e incentivo à 
agricultura familiar, ao local e 
tradicional, às pequenas feiras do 
bairro, às relações diretas com 
produtores orgânicos e agroe-
cológicos, são alguns exemplos 
que emergem neste caminho. O 
slowfood é um dos movimentos 
neste processo que cresce mun-
dialmente”, afi rma Rafael Pou-
bel, permacultor e nutricionista 
com MSC em desenvolvimento 
sustentável.

A Permacultura, já presente 
em 120 países, é outro exemplo 
de prática da sustentabilidade 
alimentar. Método holístico, 
idealizado pelo australiano Bill 
Mollison, de planejamento, atu-
alização e mantenção de siste-
mas de escala humana (jardins, 
vilas, aldeias e comunidades) 
ambientalmente sustentáveis, 
socialmente justos e fi nanceira-
mente viáveis, que prevê: i) pro-
dução de sistemas agrofl orestais 

intensivos; ii) aproveitamento 
integral de alimentos ecologica-
mente produzidos ou provindos 
do agroextrativismo sustentável; 
iii) processamento de alimentos 
com uso de tecnologias apro-
priadas e energia renovável; iv) 
destino adequado de resíduos; v) 
sistemas econômicos locais.

Para Rafael Poubel, a perma-
cultura e a agroecologia formam, 
entre outras propostas, um reno-
vador paradigma para a constru-
ção da soberania alimentar, pos-
sibilitando o fortalecimento da 
agricultura familiar no Brasil e 
qualidade de vida para produto-
res e consumidores. “Conhecer 
o contexto do sistema alimentar 
em que estamos inseridos e en-
contrar soluções para caminhar 
em direção à sustentabilidade são 
essenciais na estruturação de po-
líticas públicas em saúde. Não há 
como reparar os danos sofridos, 
mas, com o trabalho sério de go-
vernos, universidades, corpora-
ções, movimentos da sociedade 
civil e profi ssionais conscientes, 
surgem possibilidades de reduzir 
a ameaça para as gerações futu-
ras”, fi naliza o nutricionista. 

sustentáveis intensivos; ii) aproveitamento

Nutrição e 
sustentabilidade

Tendências 

Para o permacultor Rafael Poubel, as 
opções que conduzem à sustentabilida-
de exigem mudanças desafi adoras



Receitas de Contrubições 615.000,00  636.509,40  Despesas com Pessoal 359.000,00  342.965,98     
Receita Patrimonial 35.000,00    28.022,21    Material de Consumo 16.000,00    10.565,89       
Receitas de Serviços 37.000,00    39.863,83    Serviços Terc. e Encargos 55.000,00    47.133,20       
Outras Receitas Correntes 66.000,00    66.780,46    Outros Serviços e Encargos 320.000,00  227.982,69     
Receitas de Capital 27.000,00    -              Despesas de Capital 30.000,00    4.667,40         
TOTAL 780.000,00  771.175,90  TOTAL 780.000,00  633.315,16     

DISPONÍVEL
Saldos em Banco - Conta Corrente, Poupança e Aplic. Financeiras 350.764,36     
Disponibilidade em Trânsito 735,42            
Suprimento de Fundos 752,18            
REALIZÁVEL
Diversos Responsáveis 7.098,14         
Devedores da Entidade 1.200,24         
Entidades Públicas Devedoras 74,95              
ATIVO PERMANENTE
Bens Patrimoniais - Móveis e Imóveis 403.749,93     
CRÉDITOS
Dívida Ativa 570.143,83     
TOTAL DO ATIVO 1.334.519,05  

PASSIVO FINANCEIRO 21.832,13
PATRIMÔNIO (Ativo Real Líquido) 1.312.686,92  
TOTAL DO PASSIVO 1.334.519,05

Fonte: Assessoria Contábil - CRN - 1

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIO - 2007

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO - 2007

Discriminação das Receitas Orçada Arrecadada Discriminação das Despesas Autorizada Realizada
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Agenda da Nutrição
EVENTOS

V Congresso Centro-Oeste 
de Nutrição
Data: 28 e 29 de março
Local: Universidade Católica 
de Goiânia (UCG)
Promoção: Sindicato dos 
Nutricionistas do Estado de 
Goiás
Informações:
www.ucg.br/nutricao
Inscrição: Cereal: 62- 3233-6930 
Suganutrir: 62- 9606-4446, 
e-mail: suganutrir@gmail.com
UCG – Coordenação de 
Nutrição: 62- 3946-1316
Unip – Gabriela Essado 
Cardoso (acadêmica):
62- 9952-2620
UFG – Gabriela Essado Car-
doso (divulgadora:
62- 9952-2620 
Sineg – Mônia: 62- 3282-4195

Goiânia Capital Fitness
Data: 27 a 30 de março
Local: Centro de Convenções 
de Goiânia-GO
Informações: www.bsbfit-
ness.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 - Ci-
dade Nova - Centro - 20260-
010 - Rio de Janeiro - RJ
Informações:
(21) 3326-3919/2437-8996 ou 
conbran@interevent.com.br

Ganepão 2008, III Congres-
so Brasileiro de Nutrição e 
Câncer (CBNC), Internation-
al Conference of Nutritional 
Oncology (ICNO)
Data: 18 a 21 de junho de 
2008

Local: São Paulo
Informações no sítio:
http//ganep.com.br/ganepao

Mega Evento Nutrição
(9º Congresso Internacional 
de Nutrição, Longevidade 
e Qualidade de Vida; 9º 
Congresso Internacional de 
Gastronomia e Nutrição; 4º 
Fórum Nacional de Nu-
trição; 3º Simpósio Interna-
cional da American Dietetic 
Association (USA);
1º Simpósio Internacional 
da Nutrition Society (United 
Kingdom);
1º Simpósio Internacional do 
Le Cordon Bleu (França);
2º Simpósio SBAF - Socie-
dade Brasileira de Alimentos 
Funcionais)
Data: 2 a 4 de outubro de 2008
Local: Centro Convenções 
Frei Caneca - São Paulo/SP
Informações e inscrições:
www.nutricaoempauta.com.br
ou telefone (11) 5041-9321
ou Fax (11) 5041-9097
Organização: Núcleo/Nutrição 
em Pauta

4º Fórum Nacional de Nu-
trição - Brasília
Datas: 16 e 17/maio/2008 
Local:  Brasília/DF
Informações e inscrições: 
www.nutricaoempauta.com.br
ou Tel 11 5041-9321

CURSOS

Cursos de extensão da VP 
em Brasília
05 de abril - Crianças e Ado-
lescentes - Cláudia Ridel - 10h
14 de junho - Síndrome do 
Ovário Policístico - Bettina 
Moritz - 10h
02 de agosto - Tireóide - Ri-
cardo Goldfeder - 10h

04 de outubro - Doenças Crô-
nicas - Fernanda Serpa - 10h
29 de novembro - Aminoáci-
dos - Henry Okigami - 10h
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

Cursos de extensão da VP 
em Goiânia
07 de junho - Fitoterapia - 
Lucyanna Kalluff - 10h
16 de agosto - Personal Nutrition 
Funcional - Paloma Tusset - 10h
Inscrição e informação: (61) 
3202-4340 ou (61) 8417-
9930 ou pelos e-mails: brasi-
lia@vponline.com.br e goia-
nia@vponline.com.br
Sítio: www.vponline.com.br

Curso de Nutrição Comple-
mentar Integrada - Brasília
Integração da Nutrição mo-
derna com os conhecimentos 
da tradicional medicina chi-
nesa, com conhecimentos de 
fitoterapia, suplementos ali-
mentares naturais numa visão 
ecológica. Palestra aberta: 27 
de março às 19h30
Início do curso: 15 de abril
Local Instituto Vida Uma - SEPN 
513 - Ed. Imperador - sl. 201
Carga horária total: 108h em 
nove módulos. 
Informações: (61) 3202-6121 (à 
tarde), e-mail secretaria@institu-
tovidauna.com.br e no sítio:
www.institutovidauna.com.br
Local do curso: o mesmo da 
palestra

Alimentação saudável para 
crianças e adolescentes
Carga horária: 18h (9h práti-
cas e 9h teóricas)
Horário: dias de semana 19h 

às 22h. Sábado de 09 às 18h
Data: 23 a 26 de abril (quarta, 
quinta e sexta-feira à noite e 
sábado o dia todo)
Investimento: 260,00 para 
inscrições até o dia 08 de abril 
e 290,00 após esta data

Curso Pós-Graduação Nutri-
ção 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 Educa-
ção 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 

Pós-Graduação em Nutrição 
Clínica Funcional 
Início: 31 de maio e 01 de ju-
nho 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: brasi-
lia@vponline.com.br e goia-
nia@vponline.com.br
Sítio: www.vponline.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



Homenagem do Conselho Regional de
Nutricionistas - 1ª Região a todas as mulheres

CRN-1

As Mulheres são como rosas, belas e frágeis. 
Quando desafiadas acreditam que seus espinhos 

podem defende-las. 
Porém, a grande força delas está na sua ternura e 

delicadeza de procedimentos.


