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O Dia do Nutricionista é 
comemorado em 31 de agos-
to, mas o Conselho programou 
atividades durante todo o mês, 
como o Simpósio de Nutrição e 
a solenidade de entrega do prê-
mio aos trabalhos científicos 
vencedores do concurso reali-
zado pelo CRN-1. Neste even-
to será feita uma homenagem 
in memoram à Helena Feijó, 
nutricionista que prestou rele-
vantes trabalhos à profissão, 
encerrando sua carreira na Câ-
mara dos Deputados.

A agenda de atividades do 
CRN-1 não para aí. Neste se-
gundo semestre foi programada 
a nossa participação em vários 
eventos, como na 13ª Convenção 
de Saúde, Sport e Fitness, na Se-
mana de Promoção da Vida Sau-
dável (Sesi), no Congresso Na-
cional de Culinaristas, na Feira 
de Saúde e Nutrição e no Projeto 
Verão a Verão.

Os conselheiros também da-
rão continuidade ao trabalho de 
aproximação com as institui-

ções de ensino superior e 
com os estudantes de Nutri-
ção para apresentar o papel 
do Conselho e falar sobre a 
importância do debate con-
tínuo sobre a ética profissio-
nal. No primeiro semestre já 
ocorreu um encontro com as 
coordenações dos cursos de 
Nutrição no Distrito Federal 
para discutir a ética profis-
sional e a carga horária dos 
cursos.

Com essas ações, o CRN-1 
busca a aproximação com os 
profissionais e mostra que sua 
missão é bastante diversa da dos 
sindicatos e associações. Aliás, 
esse assunto está exposto em 
artigo redigido pela presidente 
do Sindicato dos Nutricionistas 
do Distrito Federal, que mostra 
as principais linhas de ação da 
entidade.

Para finalizar, destacamos 
a importância de ter a sua opi-
nião sobre a revista; queremos 
saber quais os temas que você 
gostaria de ver em nossas pu-
blicações, o que pode melho-
rar. Basta mandar um e-mail 
para comunicacao@crn1.org.
br. Aproveitamos para refor-
çar o convite aos profissionais 
para participarem dos nossos 
eventos, especialmente aqueles 
programados para o Dia do Nu-
tricionista. Afinal, eles foram 
pensados com todo o carinho 
para você.

Parabéns pelo Dia do Nutri-
cionista

Simone Rocha
Presidente do CRN-1

Parabéns, 
nutricionistas
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Dia do Nutricionista

Você sabia...
O Dia do Nutricionista é co-

memorado em 31 de agosto, por 
ser a data de criação da Associa-
ção Brasileira de Nutricionistas 
(ABN), que ocorreu na cidade do 
Rio de Janeiro, em 1949. Essa As-
sociação foi substituída pela Fe-
deração Brasileira de Nutricionis-
tas e, atualmente, pela Associação 
Brasileira de Nutrição (Asbran).

Todos os anos, o Sistema 
CFN/CRN comemora essa data 
em todo o Brasil, com atividades 
voltadas para dar maior visibili-
dade à profissão e conscientizar a 
população sobre a importância de 
hábitos alimentares saudáveis. 

CRN-1 realiza atividades para os
profissionais e para a sociedade

O CRN-1 preparou várias ati-
vidades no mês de agosto para co-
memorar o Dia do Nutricionista e 
também divulgar a profissão para 
a sociedade. O ápice será o Simpó-
sio de Nutrição, no dia 29 de agosto 
(sexta-feira), no Lakeside Hotel, em 
Brasília. Para esse evento, foram 
convidados oito especialistas do 
Distrito Federal e Goiás para minis-
trarem palestras sobre temas atuais, 
abrangendo diversas áreas de atua-
ção profissional do nutricionista.

Ainda no dia 29 de agosto será 
realizada a cerimônia de premiação 
dos trabalhos vencedores do Prêmio 
Científico Helena Feijó, promovido 
pelo CRN-1. Em sua primeira edi-
ção, esse certame mostrou que há 
uma produção científica de qualidade 
na área da Nutrição que merece ser 
divulgada. As teses estarão disponí-
veis no sítio do CRN-1 na internet e 
os resumos dos quatro trabalhos pre-
miados serão publicados na próxima 
edição desta revista, em setembro.

Também para o mês de agosto 
foram firmadas parcerias para duas 
outras atividades: a participação na 
13ª Convenção de Saúde, Sport e 
Fitness e na Semana de Promoção 

da Vida Saudável. No primeiro, que 
acontecerá do dia 14 a 17, o CRN-1 
contará com um estande para divul-
gação institucional. No segundo, par-
ticipará de várias ações promovidas 
em conjunto com o Sesi,  Conselho 
de Educação Física e a Associação 
Brasileira de Qualidade de Vida.

A programação completa das ati-
vidades estará disponível no sítio do 
CRN-1 www.crn1.org.br e também 
enviada pelo correio eletrônico dos 
nutricionistas. Confira e participe!

Divulgação
A divulgação da profissão e da 

atuação do nutricionista na promoção 
da vida saudável tem sido promovida 

anualmente nas campanhas do Sis-
tema CFN/CRN. Para este ano, foi 
mantido o tema da campanha “Pra-
to Colorido, Alimentação Saudável” 
para todas as atividades a serem rea-
lizadas pelos Conselhos Regionais.

O CFN preparou materiais de 
divulgação variados: um folder ex-
plicativo sobre o sistema e o pro-
fissional, outro com a história do 
nutricionista no Brasil, um ímã de 
geladeira, além de vários cartões 
informativos sobre obesidade, hiper-
tensão, anemia, obesidade infantil, 
osteoporose e dislipidemia. Para o 
Dia do Nutricionista, foi preparado 
um vídeo institucional abordando a 
importância do profissional.



5

20 anos de SUS

Avanços e desafios
da saúde pública

O enfoque na alimenta-
ção e nutrição perpas-
sa várias políticas pú-
blicas: no Ministério 

da Saúde foi criada a Coordena-
ção-Geral da Política de Alimen-
tação e Nutrição (CGPAN); no 
Ministério da Educação, o Pro-
grama Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae); no Ministério do 
Desenvolvimento Social e Com-

Os nutricionistas e as políticas 
públicas de saúde

bate à Fome o programa Fome 
Zero, e no Ministério do Traba-
lho e Emprego com o Programa 
de Alimentação do Trabalhador 
(PAT). Em todos esses programas, 
derivados das políticas públicas de 
combate à fome e de promoção da 
saúde, o nutricionista faz-se cada 
vez mais presente.

Nos centros de saúde, e mes-
mo nos hospitais públicos, o 

trabalho tem sido reconhecido 
como fundamental na equipe 
multidisciplinar. Este ano teve 
como marco: a publicação da 
Portaria nº 154, de 24 de janeiro 
de 2008, possibilitando a inser-
ção do nutricionista na equipe 
do Programa Saúde da Família, 
por meio da criação do Núcleo 
de apoio à Saúde da Família 
(Nasf).

Asaúde como um direito 
do cidadão e um dever 
do Estado, inserido na 
Constituição Fede-

ral de 1988, nasceu de um grande 
movimento dos trabalhadores da 
área da saúde, que se opunham ao 
sistema existente: centralizado, 
sem controle social, privatizado 
e voltado para a atenção hospi-
talar. Até aquele momento, so-
mente era atendido em hospital 
público quem tivesse emprego 
formal e fosse contribuinte da 
Previdência Social.

Nesses 20 anos de existência do 
Sistema Único de Saúde (SUS) foi 
construído um sistema descentra-
lizado, com controle social, com 
conselhos e conferências, um mo-
delo em que a participação do setor 
público, particularmente na atenção 
primária, cresceu muito.

Mudou a visão hospitalocên-
trica, ou seja, o foco agora passa 
a ser a prevenção, não a doença. 
A criação do Programa Saúde da 

Família (PSF) foi o marco desse 
trabalho, com suas equipes multi-
disciplinares.

Hoje, o Sistema Único de 
Saúde atende aos 200 milhões de 
brasileiros, de todas as classes 
sociais, com assistência integral 

e em todas as áreas da saúde. Fo-
ram implantados programas de 
qualidade, reconhecidos interna-
cionalmente, como o de aids, de 
transplantes de órgãos e de trata-
mento de doenças crônicas.

Mesmo aqueles que acre-
ditam não precisar do SUS são 
benefi ciados pelas ações de vigi-
lância sanitária e epidemiológica 
e atendimento de urgência. São 
mais de 200 mil profi ssionais, 

responsáveis pelo atendimento 
preventivo, terapêutico e educa-
cional para a população.

Reconhecer os avanços não 
signifi ca ignorar os problemas 
existentes. Má gestão e mau uso 
dos recursos públicos ainda são 
pontos críticos, mesmo tendo 
diminuído. 

Filas intermináveis, longa 
espera por exames e cirurgias 
e baixa remuneração dos pro-
fi ssionais e serviços são apenas 
alguns desses problemas.

Para maior efetividade do sis-
tema é fundamental controle so-
cial mais efetivo e mais recursos.

A regulamentação da Emen-
da Constitucional nº 29, que de-
fi ne os percentuais de recursos 
a serem destinados para a saúde 
fará com que haja uma maior es-
tabilidade para o fi nanciamento 
do setor e garantir a continui-
dade dos serviços essenciais, 
especialmente para os menos 
favorecidos.
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Omercado de trabalho 
para o nutricionista tem 
se expandido a cada 
ano. Com a criação dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Famí-
lia (Nasf) pelo Ministério da Saúde, 
esse profissional poderá ser contra-
tado para trabalhar no Programa 
Saúde da Família (PSF). A Portaria 
nº 154, de 24 de janeiro de 2008, no 
entanto, não obriga os municípios a 
contratar nutricionista, mas prevê 
que esses núcleos sejam multidisci-
plinares, formados por, no mínimo, 
três profissionais de saúde de dife-
rentes áreas, entre elas a nutrição.

Segundo a presidente do CFN, 
Nelcy Ferreira, não faltam argu-
mentos técnicos para defender a 
inclusão dos nutricionistas na es-
tratégia. Mas é necessário que os 
próprios profissionais se mobilizem 
localmente para ocupar esses novos 
espaços, pois são os gestores muni-
cipais que escolhem quais profissio-
nais entram na composição de cada 
Núcleo, de acordo com as necessi-
dades locais. 

Para defender a inserção do nu-
tricionista no Nasf, o CFN reuniu-
se com a Coordenação-Geral da 
Política de Alimentação e Nutrição 
(CGPAN), do Ministério de Saúde, 
em março deste ano. Foi decidido 
que o Conselho irá elaborar um do-
cumento especificando a atuação do 
nutricionista e a necessidade de sua 
contratação no Nasf e que irá buscar 
sensibilizar os gestores. Além disso, 
o Conselho vai se reunir com repre-
sentantes dos gestores municipais e 
estaduais para expor a relevância da 
nutrição na Saúde da Família.

Faculdade de Goiás dá exemplo
Desde a criação do curso de 

Nutrição da Faculdade Latino-

Nasf abre novo espaço para 
nutricionistas na atenção básica

Americana, em agosto de 2006, a 
coordenadora Flavia Melo Pontieri 
procurou estabelecer parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde. 
Essa aproximação buscou a inclu-
são da coordenadora, professores 
e alunos do curso nas atividades e 
eventos de extensão comunitária 
desenvolvidos pela Secretaria, mos-
trando tanto à população como aos 
outros profissionais a importância 
do nutricionista em ações de saúde 
pública.

A participação nesses eventos 
ressaltou a necessidade de nutricio-
nistas para atender tanto à demanda 
de identificação dos casos de distúr-
bios nutricionais como para trata-
mento dos casos identificados.

O reconhecimento desse traba-
lho ocorreu com a regulamentação 
da composição do Nasf no municí-
pio de Anápolis, que contará com 
cinco unidades, com nutricionistas 
presentes em todos eles. 

Nasf no Tocantins
A primeira equipe dos Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família - Nasf 
2 - foi formada no município de To-
cantinópolis, extremo norte do Es-
tado do Tocantins. A nutricionista 
da equipe é Karina Rodrigues da 
Fonseca, mineira de Caeté, forma-
da em 2005. Outra colega compõe a 
equipe do Nasf 1 da cidade de Cris-
talândia - Virgínia Madureira Ber-
nardes. Em Guaraí existe mais uma 
equipe também com profissional da 
categoria, ainda sem definição de 
nome. Outros três municípios plei-
teiam equipes de Nasf: Colinas do 
Tocantins, Paraíso do Tocantins e 
Araguaína, todos definindo o nutri-
cionista na equipe. 

A inclusão do profissional con-
solida a luta de diversas catego-

Os Núcleos
O trabalho do Nasf é atender 

demandas identificadas em con-
junto com as equipes da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF). Cada 
Núcleo atua vinculado a no míni-
mo três e no máximo 20 equipes 
de saúde, que se responsabilizam, 
cada uma, pelo atendimento de 
cerca de mil famílias de uma re-
gião. Em fevereiro, o PSF atingiu 
a cobertura de 50% da população 
brasileira, ou seja, 98 milhões de 
pessoas atendidas por 27,3 mil 
equipes em todo o país.

Dentro dos Nasf, os nutricio-
nistas serão responsáveis por ati-
vidades como: coordenação das 
ações de diagnóstico populacional 
da situação alimentar e nutricio-
nal; promoção da alimentação sau-
dável para todas as fases da vida; 
estímulo à produção e ao consumo 
de alimentos saudáveis produzi-
dos regionalmente; capacitação da 
ESF e participação de ações dos 
programas de controle e preven-
ção dos distúrbios nutricionais; e 
elaboração das rotinas de atenção 
nutricional e atendimento para do-
enças relacionadas à alimentação 
e nutrição, de acordo com proto-
colos de atenção básica.

rias, e representa um grande avan-
ço para a saúde pública na medida 
em que garante a atenção integral 
à saúde da população e se adequa 
ao perfil epidemiológico emer-
gente que coloca o controle das 
doenças crônicas e outros agra-
vos como uma prioridade dentro 
da política de promoção da saúde 
(Salete Klein, conselheira CRN-1 
no Tocantins).

Mercado de trabalho
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A importância dos bancos de leite na 
promoção do aleitamento materno

Entrevista

A Semana Mundial de Amamentação 
(SMA) é comemorada em todo o mun-
do de 1º a 7 de agosto, período em 
que as organizações governamentais 
e não governamentais promovem ati-
vidades e campanhas educativas para 
incentivo e promoção do aleitamento 
materno. No Brasil, as políticas públi-
cas nesta área têm obtido resultados 
significativos. Para abordar esse tema, 
entrevistamos a nutricionista Ana Cé-
lia dos Santos Brito, coordenadora do 
Banco de Leite do Hospital Regional 
de Sobradinho (DF) desde 1993. Es-
pecialista pela International Board of 
Lactation Consultant Examiners, ela 
fala sobre o tema, abordando o traba-
lho dos Bancos de Leite Humano, as 
políticas públicas e a importância da 
promoção e incentivo ao aleitamento 
materno. 

O que é um Banco de Leite Humano 
(BLH)?
É um serviço especializado, respon-
sável pela promoção, proteção e apoio 
ao aleitamento materno e execução de 
atividades de coleta do excedente da 
produção lática da nutriz, do seu pro-
cessamento, controle de qualidade e 
distribuição.

 Quantos bancos de leite existem 
atualmente no Distrito Federal?
Somos 15 Bancos de Leite Humano: 
dez em hospitais públicos, cinco em 
hospitais privados e dois postos de 
coleta.

Algumas pesquisas apontam a 
expansão das atividades de pro-
moção ao aleitamento materno, 
com ênfase nas práticas educati-
vas. Isso é verdade?
No Brasil na década de 1970 houve um 
aumento assustador da mortalidade 
infantil: era de 88 para cada mil bebês 
nascidos vivos. Na década de 1980 
entidades como o Instituto Nacional 
de Alimentação e Nutrição (Inan), a 
Federação Brasileira de Ginecologia 
e Obstetrícia (Febrasco), a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), dentre 
outras, deram início a um movimento 
para trabalhar o incentivo e promoção 
do aleitamento materno. A partir da 
década de 1990 houve aumento na 
prevalência do aleitamento materno, 
resultando na redução da mortalida-
de infantil de 88/1000 (nascidos vi-
vos) para 26/1000. Isso mostra que a 
medida de maior impacto na redução 
da mortalidade infantil é promover, 

incentivar e apoiar o aleitamento ma-
terno.

Como você avalia as políticas pú-
blicas nessa área?
São muito positivas. As decisões não 
são centralizadas, nem vêm prontas 
para quem trabalha diretamente na 
assistência. Nós que atuamos em 
Bancos de Leite Humano (BLH), Ini-
ciativa Hospital Amigo da Criança 
(IHAC), Programa de Assistência Inte-
gral à Saúde da Criança (PAISC) das 
secretarias de saúde, participamos 
do processo de discussão das polí-
ticas implementadas pelo Ministério 
da Saúde. Em outubro de 2007, em 
Brasília, houve um seminário nacio-
nal para definir as ações para incen-
tivar, promover e apoiar o aleitamento 
materno em 2008. As sugestões que 
o Brasil inteiro discutiu e decidiu já 
estão sendo colocadas em prática. 
Em agosto deste ano acontecerá a II 
Pesquisa Nacional de Prevalência de 
Aleitamento Materno e o lançamento 
da Rede Amamenta Brasil.

O que é a Rede Amamenta Brasil?
É uma proposta de trabalho do Minis-
tério da Saúde nas unidades básicas 
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de saúde (centro de saúde, postos 
rurais, Programa Saúde da Família 
etc.) para pactuar metas que serão es-
tabelecidas por toda a equipe, desde o 
funcionário de serviços gerais à chefia 
da unidade. Todos os servidores se-
rão treinados nesta nova metodologia. 
Cada serviço de saúde pactuará suas 
metas de acordo com sua realidade e 
condição de execução. 

Quais as principais vantagens da 
amamentação para a mãe?
È prática, econômica e com a vanta-
gem psicológica de forte estabele-
cimento de vínculo afetivo. Previne 
câncer de mama e ovários.

Quais as principais vantagens da 
amamentação para o bebê?
Diminui morbi-mortalidade infan-
til evitando infecções de vias aéreas 
superiores (IVAS), diarréias, desidra-
tação, desnutrição. Previne doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT) 
na vida adulta desta criança. O leite 
materno tem todos os nutrientes que 
uma criança precisa para suprir suas 
necessidades nutricionais e afetivas.

Quais as principais vantagens da 
amamentação para a sociedade?
Financeira - menos gasto com inter-
nações, medicamentos e incapacida-
de funcional para o trabalho com as 
DCNT como a hipertensão arterial, o 
diabetes, as doenças cérebros-vascu-
lares, as doenças pulmonares obstru-
tivas crônicas, as doenças das articu-
lações e os transtornos mentais.
Meio ambiente - menor impacto no 
meio ambiente, pois para amamentar 
não há necessidade de desmatar para 
fazer pastos para alimentar o gado; de 
produzir papel para os rótulos; nem de 
produzir o alumínio das latas e plásti-
cos para mamadeiras e chupetas; ou 
gás para o preparo e higiene dos uten-
sílios necessários. Na amamentação 
o único resíduo que gera é orgânico 

(fezes do bebê)
Violência - o aleitamento materno 
diminui a violência, pois a amamen-
tação, além de ser um alimento com 
todos os nutrientes necessários para 
o crescimento e desenvolvimento 
adequado do bebê, favorece uma 
troca impar de afeto, levando a um 
equilíbrio emocional na vida futura. 
No Brasil, um psiquiatra realizou um 
trabalho em presídios de Poços de 
Caldas-MG, onde observou que os 
marginais de maior periculosidade 
não tinham sido amamentados.

Até que idade é recomendada a 
amamentação exclusiva? 
O aleitamento materno exclusivo, sem 
chá ou água, é recomendado até os 
seis meses de idade, e complementa-
do até os dois anos de idade. 

Quais os profissionais que traba-
lham nos Bancos de Leite Huma-
no? Qual o papel do nutricionista 
nessa equipe?
O Banco de Leite Humano é composto 
por uma equipe multidisciplinar. Faz 
parte dos profissionais de nível supe-
rior: nutricionistas, neonatologistas, 
pediatras, ginecologistas, enfermei-
ros, bioquímicos, fonoaudiólogos e 
fisioterapeutas. De nível médio: técni-
co em nutrição e dietética, técnico de 
laboratório e técnico de enfermagem. 
O nutricionista tem papel relevante, 
porque pode atuar tanto na área de 
processamento do leite (pasteuriza-
ção, controle sanitário e controle de 
qualidade microbiológica, cremató-
crito) como também na assistência ao 
binômio mãe-bebê. Alguns profissio-
nais acima citados não podem atuar 
nas duas áreas.
Como é feito o treinamento dos 
profissionais para o trabalho no 
Banco de Leite Humano?
Por exigência do Ministério da Saú-
de e da Rede Nacional de Bancos de 
Leite Humano, todo profissional para 

trabalhar em Banco de Leite Humano 
deverá ter o curso de 20h da Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança (IHAC), o 
de 20h do Programa Nacional de Qua-
lidade em BLH e o de 40h em Proces-
samento e Controle de Qualidade de 
Leite Humano. Para ser coordenador 
é necessário, além dos cursos já ci-
tados, ter o curso de 40h em Aconse-
lhamento em Amamentação do Minis-
tério da Saúde.

As recomendações da Anvisa são 
coerentes com as demais orienta-
ções para bancos de leite?
A regulamentação da Anvisa está de 
acordo com a realidade dos Bancos 
de Leite Humano; a Resolução RDC 
nº 171, de 4 de setembro de 2006, 
foi elaborada em conjunto com a 
Rede Nacional de Bancos de Leite 
Humano. 

Existe dieta recomendada para 
aumentar a produção de leite?
Não, o que se deve fazer é respeitar 
os hábitos alimentares e culturais da 
lactante. 
O que de fato aumenta a produção 
do leite é a sucção do bebê ao seio. 
Como nutricionistas, devemos fazer 
ajustes alimentares, se houver neces-

Ana Célia Brito, coordenadora 
do Banco de Leite do HRS
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sidade. Existem pesquisas mostrando 
que a crença das lactantes nos lacto-
gogos (cuscuz, canjica, rapadura, etc.) 
em aumentar a produção de leite levava 
estas lactantes a amamentarem mais e 
por mais tempo. Mas isso não teve rela-
ção com o alimento ingerido e sim com 
crença da lactante. Sabemos que uma 
lactante tranqüila e confiante aumenta 
a liberação de hormônios envolvidos na 
lactação (prolactina e ocitocina).

A campanha do Ministério da Saú-
de para o Dia da Amamentação do 
ano passado enfocou o colostro e a 
amamentação na primeira hora de 
vida. Qual a importância da ama-
mentação na primeira hora de vida.
O colostro é fundamental para o bebê 
por ter duas vezes mais imunoglobinas 
que o leite maduro. O objetivo da ama-
mentação na primeira hora de vida não 
é somente a sucção, alguns bebês nes-
te momento só lambem suas mães. O 
mais importante é favorecer o primeiro 
contato para que o bebê seja colonizado 
pelas bactérias do corpo de sua mãe. 
Esse contato também traz para a criança 
segurança, afetividade e favorece que a 
amamentação seja bem estabelecida.

A mamoplastia e a prótese impe-
dem a produção de leite?
No caso da mamoplastia, depende da 
técnica que foi realizada. É necessário 
fazer uma boa avaliação e acompanha-
mento da mãe e bebê num serviço de 
saúde para avaliar o ganho ponderal do 
bebê. Se o ganho ponderal do bebê no 
seio materno exclusivo não estiver ade-
quado, será necessário fazer comple-
mentação de formula infantil na técnica 
de translactação. Nos 15 anos de traba-
lho em banco de leite não tenho bons 
resultados de amamentação exclusiva 
nos casos de mamoplastia, mas minha 
amostra é viciada, pois só procura o 
serviço de um banco de leite quem tem 
problemas.

Quanto à prótese de silico-
ne, também vai depender 
da técnica utilizada: se for 
via aureolar a lactante pode 
apresentar as mesmas com-
plicações da mamoplastia; 
se for via axilar ou infra-
mamária costuma não ter 
problema.
 
Em quais casos recomenda-se a 
alimentação artificial?
Nas situações de mães HIV positivo 
e vírus T-linfotrópicos humanos tipo I 
(HTLV I) e vírus T-linfotrópicos huma-
nos tipo II (HTLV II).

Amamentar faz os seios caírem? 
Não. Esse fato pode ocorrer porque na 
gravidez as mamas duplicam ou tripli-
cam de tamanho e a gestante muitas 
vezes não usa sutiã ou usa sutiã que 
não promove boa sustentação. Outro 
fator é a alimentação desequilibrada, 
com deficiência protéica e de micro-
nutrientes envolvidos na função plás-
tica e herança genética.  

Quais as dúvidas e os problemas 
mais freqüentes das lactantes?
Preparação das mamas para a lactação 
- na gravidez é importante tomar banho 
de sol (antes das 10h e após as 16h), 
principalmente para as mulheres de pele 
clara. Não é mais recomendado passar 
nos mamilos bucha vegetal e toalha.
A fissura mamária – é uma intercorrên-
cia freqüente na lactação. Para evitá-la 
deve-se ficar atento à pega e à posição 
adequada do bebê ao seio.
Ingurgitamento mamário - a descida do 
leite (apojadura) acontece na maioria 
das vezes até o 3º dia pós-parto. Como 
as mamas ficam aumentadas e ingurgi-
tadas, é necessário fazer a massagem 
ordenha manual. Não pode usar com-
pressa de água morna, quente ou fria, 
ou bomba de qualquer natureza. O uso 
da bomba poderá ser indicado num mo-

mento posterior, quando as mamas se 
apresentarem apenas cheias, mas não 
ingurgitadas. 
Insegurança das lactantes – a vivência 
da família da lactante com amamen-
tação, se for positiva, facilitará este 
momento, mas caso esta família tenha 
vivência negativa com a amamentação 
a lactante acreditará que não é capaz 
de amamentar seu filho. Mães adoles-
centes, mães de prematuros, vivência 
negativa com a amamentação anterior, 
são situações que necessitam de um 
serviço especializado em amamentação 
para um bom manejo da lactação. 
Candidíase mamária - patologia benigna 
da mama que ocorre com muita freqü-
ência na lactante e pode se manifestar 
desde os primeiros dias pós-parto ou 
em um momento mais tardio da lacta-
ção. Apresenta na mama sintomas de 
prurido, ardência e dor tipo fisgadas, 
principalmente após as mamadas. Si-
nais de fissuras na região, mamilo areo-
lar, pele eczematosa ou pontos brancos 
no mamilo. Os fatores predisponentes 
são: naturais, dietéticos, mecânicos e 
iatrogênicos. É necessário um bom ma-
nejo desta patologia para que não ocor-
ra desmame precoce.
Hipogalactia primária – são raros os ca-
sos de hipogalactia primária. O diagnós-
tico de hipogalactia primária somente 
poderá ser feito depois de um acompa-
nhamento da mãe e do bebê com todas 
as técnicas de translactação utilizadas 
e uma avaliação hormonal. A maioria 
das mães tem condições de amamentar, 
mas é necessário o apoio da família, da 
sociedade e um serviço de saúde com 
profissionais capacitados.

A amamentação, além de ser um 
alimento com todos os nutrientes 
necessários para o crescimento e 
desenvolvimento adequado do 
bebê, favorece uma troca impar 

de afeto, levando a um equilíbrio 
emocional na vida futura.
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52 CURSOS - 6 INTERNACIONAIS / SEMINÁRIO DA 3ª IDADE 
SUPERFEIRA DE ESPORTES / BUSINESS CONFERENCE

Patrocinio Realização

www.bsbfitness.com.br
Informações: (61) 3349-0101 / 3349-2838 / contato@bsbfitness.com.br 

Apoio

Nutricionista especialista em fisiologia do exercício; 
Titulada especialista em nutrição esportiva pela Ass. 
Bras. de Nutrição; Diretora técnica da RG Nutri.

Curso 11 - Nutrição clínica: avaliação nutricional 
e condutas especiais  

Curso 41 - Nutrição no esporte: prescrição 
dietética e suplementação

Nutricionista (FACIBEM–PR);  Farmacêutica (PUC-PR); 
Especialista em Farmacognosia- Ciências Farmacêuticas 
(UFPR-PR); Especialista em Nutrição Funcional (VP 
Consultoria Nutricional – Divisão de Ensino e Pesquisa); 
Mestre em Medicina Interna – Clínica Médica (UFPR-
PR). Multiprofissional de Nutrição Materno Infantil. 
Docente da VP Consultoria Nutricional – Divisão de 
Ensino e Pesquisa. Coordenadora do Curso de Pós-
graduação em Fitoterapia Funcional pelo CVPE Divisão 
de Ensino e Pesquisa SP.Nutricionista do Instituto Alpha 
de Saúde Integral em SP.

Curso 26 - Nutrição funcional na “síndrome x” e 
anti-envelhecimento

Curso 44 - Sinergismo dos alimentos funcionais 
e fitoterápicos

Tânia Rodrigues 
CRN 2486-3

Lucyanna Kaluf
Nutricionista CRN 8-2022
Farmacêutica e Bioquímica 
CRF 12988-PR

C U R S O S  D E  N U T R I Ç Ã O
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Presidente do CRN-1 visita Goiás, Mato Grosso e Tocantins

GOIÁS

MATO GROSSO

TOCANTINS

Notícias dos Estados

Neste primeiro semestre, a 
presidente do CRN-1, Si-
mone Rocha, viajou para 

Goiás, Mato Grosso e Tocantins 
para verificar as condições das dele-
gacias e manter contato com os pro-
fissionais daqueles estados. Essas 
visitas resultaram em reformas nas 
delegacias de Goiás e Mato Grosso, 
além da compra de móveis e compu-

A  presidente do CRN-1 
Simone Rocha parti-
cipou do V Congresso 

Centro-Oeste de Nutrição, rea-
lizado pelo Sindicato dos Nutri-
cionistas de Goiás de 27 a 29 de 
março, em Goiânia. No dia 10 de 

A delegacia do CRN–1/MT 
reuniu-se com as institui-
ções de ensino superior 

para definir o programa e os temas 
do Encontro de Nutricionistas e Es-
tudantes de Nutrição a ser realizado 
em agosto em comemoração ao Dia 
do Nutricionista. Os profissionais 
que quiserem dar a sua contribuição 
poderão entrar em contato pelo e-
mail atual crn1mt@crn1.org.br So-
licitações e dúvidas técnicas podem 
ser encaminhadas pelo endereço 

A fiscalização do CRN-1 vi-
sitou os municípios de Pal-
mas, Araguaína e Porto Na-

cional, a qual mostrou a necessidade 
de rever a proposta dos profissionais 
de implantar uma delegacia fiscal no 
Estado. Foram encontradas diversas 
situações de irregularidade tanto 
por parte de profissionais quanto de 
empresas e instituições prestadoras 
de serviços na área de alimentação e 

tadores, melhorando o atendimento 
aos profissionais daquelas locali-
dades. Na oportunidade, reuniu-se 
com nutricionistas com o intuito de 
apresentar as propostas da nova ges-
tão empossada em outubro de 2007 
e demonstrar a aplicação dos recur-
sos do Conselho.

Após as visitas a Mato Grosso e 
Goiás, foi agendada a implantação 

maio, esteve presente no seminá-
rio “Nutricionista no novo milê-
nio”, promovido pela Faculdade 
Latino-americana – GO.

Nos dias 12, 19 e 26 de maio 
aconteceram as primeiras reu-
niões de entrega de carteirinhas 

eletrônico e serão respon-
didas prontamente.

Representante da De-
legacia de Mato Grosso 
esteve presente no I Se-
minário de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
dos Povos Indígenas, 
cujo objetivo era discutir 
as ações desenvolvidas 
pelas três esferas de go-
verno, visando a imple-
mentar o desenvolvimento susten-

nutrição, sinalizando para a necessi-
dade de intensificar a fiscalização e 
orientação do exercício profissional. 

O Estado do Tocantins conta 
com uma série de pequenos restau-
rantes fornecendo alimentação para 
os trabalhadores da construção ci-
vil, do setor elétrico e da construção 
de rodovias e da Ferrovia Norte-Sul. 
Alguns desses estabelecimentos têm 
convênio com o PAT, mas a maioria 

do sistema de banco de dados  e o 
treinamento de seus funcionários 
para sua utilização. Essa ação ga-
rantiu maior autonomia para aque-
las delegacias, que agora podem 
realizar diretamente a inscrição de 
profissionais e empresas e protoco-
lar a entrada de documentos – o que 
antes era feito apenas na sede em 
Brasília.

para os novos nutricionistas ins-
critos em Goiânia. Na ocasião, 
foi realizada uma pequena sole-
nidade, com uma palestra sobre o 
CRN e suas competências, minis-
trada pela conselheira de Goiás, 
Patrícia Bittencourt.

tável das diferentes etnias presentes 
no estado.

tem problemas com relação à contra-
tação de Nutricionista, repercutindo 
seriamente sobre a qualidade das 
refeições servidas aos trabalhado-
res. No campo das políticas sociais, 
de educação e de saúde, aumentou 
a demanda por nutricionistas e os 
poucos profissionais que existem 
acabam assumindo responsabilida-
des impossíveis de se concretiza-
rem, entre outras situações.
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Capacitação de conselheiros
qualifica trabalho do CAE

O grande número de leis, portarias 
e outras normalizações que regem o 
programa de alimentação escolar torna 
difícil aos Conselhos de Alimentação 
Escolar (CAE) saber tudo o que pode 
ser cobrado dos governos estaduais e 
municipais e até onde podem intervir. 
Para solucionar essa questão, o CAE do 
Distrito Federal firmou parceria com a 
Universidade de Brasília (UnB) para a 
capacitação dos conselheiros a fim de 
subsidiá-los em sua função básica de 
fiscalizar os recursos e a qualidade da 
merenda.

A capacitação dos conselheiros está 
inserida no projeto “A escola promoven-
do hábitos alimentares saudáveis”, uma 
das linhas de pesquisa do Observatório 
de Políticas de Segurança Alimentar e 
Nutrição (Opsan), da UnB. No primeiro 
semestre foram realizados os dois pri-
meiros módulos: o primeiro apresentan-
do a base nutricional dos alimentos para 
composição de um cardápio saudável e 
o segundo sobre prestação de contas e 
legislação.

Para a coordenadora do projeto, a 
nutricionista Nina Flávia de Almeida 
Amorim, a segurança alimentar é tema 
seriíssimo, extrapola a responsabilidade 
da família - as escolas, governo e toda a 
sociedade têm que apoiar esses projetos. 
“A questão da alimentação tem se torna-
do um problema de saúde pública, por 
isso atuamos junto ao CAE, ao Consea 
e Ministério Público para agregar parce-
rias nesse projeto. E para disseminação 
da educação nutricional nas escolas, o 
projeto procura trabalhar com toda a co-
munidade da rede de ensino do Distrito 
Federal: diretores, professores, alunos, 
pais, funcionários, donos de cantinas e 
merendeiras”, afirma Nina Amorim.

Segundo a coordenadora do projeto, 
as escolas são excelente ambiente para 
difundir informações sobre educação 
alimentar e o governo precisa atuar nes-
te meio, o que ainda não acontece. Para 
ela, é preciso avançar muito, especial-
mente em função dos dados que indi-
cam um crescente número de crianças 
e adolescentes com excesso de peso ou 
carência nutricional (fome oculta).

De acordo com a pesquisa realizada 
desde 2001 pela Opsan, foi constatado 
que alimentação do estudante é ruim, 

pobre em nutrientes e rica em calorias, 
independente de classe econômica. Com 
isso vem aumentando o índice de obesi-
dade: a pesquisa de 2005 verificou ex-
cesso de peso em 6% das crianças entre 
sete meses e 6 anos - esse índice deveria 
estar em 2% -, e a tendência é se torna-
rem adultos obesos.

Outra pesquisa é a avaliação da saú-
de com foco na alimentação saudável. 
Observou-se que as escolas desenvolvem 
semana da fruta, da alimentação saudá-
vel, mas isso ainda é pouco. Educação é 
processo e isso tem que ser trabalhado o 
ano todo, não só em uma semana. Estu-
do da Associação Americana identifica 
que para mudança de hábito crianças e 
adolescentes têm que trabalhar pelo me-
nos 50 horas anuais, uma hora semanal.                                                                                                                                   

“A alimentação propicia melhor 
rendimento escolar e tem poder peda-
gógico. É instrumento de construção do 
ambiente escolar, de integrar atores e de 
promover saúde. Além disso, tem que 
ser de qualidade para ter crianças mais 
saudáveis que contribuirão para a socie-
dade”, conclui a nutricionista.

Alimentação escolar
O Programa Nacional de Alimen-

tação Escolar (Pnae), coordenado pela 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), tem sua origem 
no início da década de 40 e consiste na 
transferência de recursos financeiros do 
governo federal, em caráter suplemen-
tar, aos estados, Distrito Federal e muni-
cípios, para aquisição de alimentos para 
a merenda escolar.

O Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) é um órgão deliberativo, ao qual 
cabe normalizar o programa nos estados 
e municípios, além de fiscalizar para 
que o alimento chegue às escolas em 
quantidade e qualidade para atender as 
necessidades nutricionais das crianças e 
dos adolescentes. Anualmente, analisa 
e aprova a prestação de contas do pro-
grama, sem este o estado e/ou município 
não recebe os recursos do Pnae. 

Segundo o presidente do CAE do 
Distrito Federal, Ilson Veloso Bernardo, 
uma das questões a serem conduzidas 
pelo Conselho é a contratação de nutri-
cionistas para atender aos percentuais 
fixados pela Resolução CFN 380/2005 - 

relação do número de nutricionistas por 
alunos. Atualmente existe apenas uma 
nutricionista responsável pela merenda 
de mais de 600 escolas do DF.

Ilson Veloso afirma que era prática 
comum as escolas oferecerem alimentos 
enlatados, por ser mais fácil de arma-
zenar e conservar. Hoje a gerência da 
merenda escolar do DF, conduzida por 

uma nutricionista, tem trabalhado para 
implantar um cardápio saudável. “Mas 
ás vezes o fato do produto não chegar 
na escola à tempo faz com que a pessoa 
responsável pela elaboração do cardápio 
na escola improvise e acabe quebrando 
a “rotina” positiva que gerência traçou 
nesse primeiro momento”, afirma.

Não é só isso. Nas fiscalizações pro-
movidas mensalmente nas escolas pú-
blicas do DF, o presidente do CAE-DF 
declarou percebe-se que não há política 
de Estado voltada para manutenção das 
cantinas e cozinhas das escolas. “Às 
vezes chegamos nas escolas e nos de-
paramos com equipamentos quebrados 
ou enferrujados, mofo nas paredes, ra-
chaduras, panelas quebradas. O poder 
público não trata a estrutura da escola 
com a mesma afinidade que trata da 
construção de uma obra. Mas dentro das 
nossas dificuldades temos feito muita 
coisa”, afirma.

A realidade das escolas do Distrito 
Federal - assim como de outros esta-
dos e municípios - está longe do ideal, 
mas o CAE vê a contratação de uma 
nutricionista para a gerência de Nutri-
ção como uma mudança de visão da 
Secretaria de Educação e do governo. 
“As mudanças de hábito não aconte-
cem do dia para a noite, mas acredito 
estarmos no caminho certo. Basta o 
governo estabelecer vínculos e sus-
tentar essa política que a gente pode 
melhorar e as crianças terão um futuro 
melhor”, declarou Ilson Veloso.

A alimentação propicia 
melhor rendimento escolar 
e tem poder pedagógico. É 

instrumento de construção do 
ambiente escolar, de integrar 
atores e de promover saúde

Mercado de trabalho
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Enquête questiona 
participação do 
nutricionista em 

propaganda

15

O Sistema CFN/CRN está 
discutindo alterações no 
Código de Ética profi ssio-
nal, implantado pela Re-

solução CFN 334. Um dos itens mais 
polêmicos é a participação do nutri-
cionista em publicidade de produtos, 
atualmente vetada em todas as suas 
formas pelo Código de forma taxativa 
e também genérica.

Para saber a opinião do nutricio-
nista sobre o tema, o CRN-1 promo-
veu uma enquête na sua página da 
internet, mas o retorno foi mínimo. 
Esperamos que a participação dos 
profi ssionais seja mais freqüente para 
se poder cada vez mais democratizar o 
debate dos temas de interesse de toda 
a categoria.

Fiscalização visita interior 
dos estados

Neste primeiro semestre de 
2008, as fi scais do CRN-1 
realizaram visitas no inte-
rior dos estados de Goiás 

e Tocantins, onde constataram inúme-
ras irregularidades. As visitas foram 
agendadas com antecedência com as 
nutricionistas responsáveis técnicas, e 
tiveram como objetivo acompanhar o 
exercício profi ssional por meio do “ro-
teiro de visita técnica”.

Das 21 visitas fi scais programa-
das para Tocantins, foram realizadas 
19. Já em Goiás, o foco da fi scaliza-
ção foi o retorno aos profi ssionais 
visitados anteriormente para acom-
panhamento e orientação, além da 
convocação das pessoas jurídicas 
irregulares para contratação de nu-
tricionistas e registro no CRN-1, to-
talizando 13 visitas fi scais.

Desde 2005, com a adoção da 
nova Política Nacional de Fiscaliza-
ção (PNF), as fi scalizações do Sistema 
CFN/CRN adotaram um novo perfi l, 
direcionadas, prioritariamente, para 
a efetiva fi scalização orientadora do 
exercício profi ssional. As fi scalizações 
são pautadas no agendamento indivi-
dual com os nutricionistas, e nas visi-
tas fi scais múltiplas - ao nutricionista, 
à empresa e aos gestores.

As próximas ações do setor de fi sca-
lização do CRN-1 acontecerão em Mato 
Grosso, nas cidades de Cáceres, Pontes 
e Lacerda, Lucas do Rio Verde, Sinop e 
Sorriso, e em Goiás nas cidades de Rio 
Verde e Caldas Novas. Os profi ssionais 
que desejarem propor ações de fi scaliza-
ção nessas cidades podem encaminhar 
suas solicitações pelo correio eletrônico 
fi scalizacao@crn1.org.br
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CRN-1 participará do Congresso
Nacional de Culinaristas

O CRN-1 firmou parceria 
com a Associação Brasi-
leira dos Profissionais de 

Culinária (ABPC) para a reali-
zação do Congresso Nacional de 
Culinaristas (Conac), que acontece 
de 28 a 30 de setembro, no Centro 
de Convenções Ulysses Guima-
rães, em Brasília-DF. Este evento, 
que está na sua 14ª edição, neste 
ano tem como tema “Culinária, 
Gastronomia e Nutrição: a harmo-
nia é possível”.

O intercâmbio de experiências 
e de casos de sucesso, além do 
debate e promoção de oportuni-
dades de trabalho para os profis-
sionais, marca o evento deste ano. 
O CRN-1 terá participação efetiva 
nos três dias do Conac, com estan-
de para divulgação da Nutrição e 
do Conselho, além de palestras 
sobre manipulação de alimentos e 
restrições alimentares.

O Conac 2008 foi organizado 
para oferecer palestras e cursos 

rápidos pela manhã e, na parte da 
tarde, oficinas de trabalho. Temas 
como manuseio e conservação de 
alimentos e cozinha internacional 
serão destaque  na programação. 
Paola Tedeschi, professora do Ita-
lian Culinary Institute For - ICIF, 
falará sobre políticas de educação 
em gastronomia, e Maria Lúcia 
Tafuri Garcia, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Gastronomia 
e Nutrição - SBAGAN, abordará o 
tema principal do evento: “Culiná-
ria, Gastronomia e Nutrição: a har-
monia é possível”.

 Os convidados são especialistas 
e profissionais de renome nacional 
e internacional, além de estudiosos 
do setor de Culinária, Gastronomia 
e Nutrição. Estão confirmados para 
o Conac 2008 profissionais como: 
Marcela Capô, Ana Toscano, Chef 
Dudu Camargo, Chef Dom Fran-
cisco, Chef Mara Alcamim, Sônia 
Menezes e muito mais. 

Disseminar informações 
para conscientizar a po-
pulação da importância 

de adoção de hábitos saudáveis de 
vida é o objetivo principal da Fei-
ra de Saúde e Nutrição, promovida 
pela Federação Brasileira de Gas-
troenterologia de 2 a 5 de outubro. 
A nutrição terá um grande destaque 
no evento, que envolverá várias en-
tidades da área da saúde, cada uma 
com sua atividade, e mesmo órgãos 
governamentais com seus trabalhos 
em saúde pública.

A Feira, que será realizada na 
parte externa do Pátio Brasil Shop-
ping (Brasília), terá vários estandes 
para orientação da população sobre 
saúde e nutrição, especialmente a 
saúde do sistema digestivo, envol-

vendo temas como câncer, tabagis-
mo, alimentação saudável, e mesmo 
dicas para o dia-a-dia, como pre-
venção de acidentes domésticos.

O CRN-1 é um dos organiza-
dores desse evento, que terá a par-
ticipação de inúmeras entidades 
públicas e privadas, organizações 
não governamentais e faculdades, 
que buscarão incentivar o público a 
praticar ações positivas na área de 
saúde e meio ambiente. 

Neste evento, o Conselho terá 
um estande para orientação da po-
pulação do Distrito Federal. Tam-
bém foram planejadas minipalestras 
sobre temas de interesse do público 
em geral, como efeitos do chocolate 
e do café, acondicionamento de ali-
mentos na geladeira, diabetes melli-

tus, alimentação para praticantes de 
atividades físicas, entre outros.

O público também terá acesso a 
cálculo do IMC, onde graduandos 
de Nutrição, supervisionados por 
profissionais, estarão em espaço no 
evento. Contaremos também com 
um grupo que fará demonstração da 
pirâmide de alimentos.

Além do CRN-1, o evento tem 
o apoio da Coordenação de Gastro-
enterologia da Secretaria de Saúde 
do DF, da Unidade de Gastroen-
terologia do Hospital de Base de 
Brasília, do Conselho Regional de 
Educação Física.

Mais informações sobre o even-
to serão divulgadas pelo sítio do 
CRN-1 www.crn1.org.br e na revis-
ta de setembro.

Feira de Saúde e Nutrição

O Conac 2008 foi especialmen-
te programado para culinaristas, 
gastrólogos, nutricionistas, pro-
fissionais, professores, estudiosos, 
empresários, trabalhadores au-
tônomos, além dos estudantes de 
Gastronomia, Nutrição e Hotela-
ria. “O Conac 2008 foi preparado 
com muito carinho e dedicação. 
Receberemos grandes convida-
dos e teremos muitas atrações. A 
capital do país será palco de um 
importante evento da culinária 
brasileira”, afirma a presidente da 
ABPC, Cleiva Donadel Issa.

As inscrições poderão ser fei-
tas pelo sítio www.abpcbrasil.org.
br/conac.

Eventos
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TND na área clínica

O setor hospitalar é uma das áreas 
que tem aberto mercado de tra-
balho para o técnico em nutri-
ção e dietética. A Secretaria de 

Saúde e empresas responsáveis pela produ-
ção dos hospitais têm contratado um gran-
de número desses profissionais, que têm por 
função principal o acompanhamento da 
produção dos alimentos e se a dieta de cada 
paciente está sendo entregue de acordo com 
o prescrito pelo nutricionista. 

Maria Regina Costa Cruz, técni-
ca do Núcleo de Nutrição e Dietética do 
Hospital Regional do Gama (DF) desde 
março de 2003, conta que optou por essa 
área porque seu primeiro emprego foi na 
área alimentícia. Segundo ela, quando se 
formou o curso não dava muita base para 
o trabalho na área clínica, as aulas eram 
mais teóricas.

 Mas desde 2000, ano em que concluiu 
o curso, as metodologias incorporaram au-
las práticas, como, por exemplo, anatomia, 
o que dá suporte técnico e pratico para o 
futuro profissional exercer corretamente 
todas as funções que lhes são atribuídas.

Segundo Maria Regina, o trabalho 
dos técnicos em nutrição com os nutri-
cionistas é tranqüilo, pois as atribuições 

de cada profissional são bem definidas e 
diferenciadas, as quais são trabalhadas em 
conjunto, numa interação técnico/nutricio-
nista, em prol do bem-estar do paciente e 
de uma melhor convivência profissional. 

Na parte de produção, as atribuições 
desse profissional também envolvem a 
apresentação dos alimentos, a harmonia, 
as condições de higiene, a temperatura 
em que os alimentos estão conservados, 
data de validade, quem os manipula e o 
ambiente em geral onde os alimentos são 
preparados. Na distribuição das refeições 
aos pacientes, abarca o acompanhamento 
das copeiras, onde o técnico revisa os ma-
pas de acordo com as admissões e altas e 
repassa ao nutricionista queixas e pedidos 
dos pacientes. Em relação ao lactário, a 
rotina é um pouco diferenciada: o profis-
sional calcula fórmulas lácteas e requisita 
produtos, verificando sempre o estoque 
para mamadeiras e sondas.

Para Maria Regina, para o trabalho na 
área clinica, especificadamente, além de 
ter um curso técnico em nutrição e dietéti-
ca, é primordial gostar daquilo que faz e ter 
a motivação necessária para realizar todas 
as tarefas corretamente, visando sempre o 
bem estar dos pacientes e ou clientes.

Dia do Técnico 
em Nutrição

No dia 27 de junho o CFN e os 
CRNs comemoram o Dia do Técni-
co em Nutrição e Dietética, profissio-
nal inserido no sistema em 1999 pela 
Resolução 227, que trata de suas atri-
buições. A data foi marcada com uma 
solenidade no Senac-Taguatinga, com 
a participação de técnicos em nutrição 
e estudantes, seguida no sábado por 
oficinas e palestras técnicas e ações 
como massoterapia, análises clínicas, 
avaliação de composição pessoal.

Na mesa de abertura da solenidade 
do dia 27, a presidente do CRN-1, Si-
mone Rocha, falou sobre a legislação 
do Técnico em Nutrição e Dietética e 
as ações do Conselho de Nutricionis-
tas. A presidente explicou que a inser-
ção do técnico é recente e que está sen-
do estudada a forma de participação 
mais efetiva desse profissional no Sis-
tema CFN/CRN e também a mudança 
do nome para Conselho de Nutrição.
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Combate à fome e ao desperdício de alimentos

Mesa Brasil

O Programa SESC Mesa Brasil, 
de âmbito nacional, atua no combate 
à fome e ao desperdício de alimentos, 
tendo como desafio a arrecadação e 
distribuição de alimentos próprios 
para o consumo a entidades sociais 
cadastradas no programa, mas traba-
lhando com foco na ação educativa 
e social.

O Programa tem como objetivo 
estabelecer uma ponte de solida-
riedade entre locais onde sobram 
alimentos, levando-os onde faltam, 
atuando por meio de parcerias e ar-
ticulações interinstitucionais, e con-
tribuindo para a erradicação da fome 
e para a redução da desigualdade so-
cial do País. 

Neste contexto, o Programa SESC 
Mesa Brasil atua em duas vertentes:

Banco de Alimentos, que é o servi-• 
ço de recolhimento das doações de 
alimentos não perecíveis para local 
adequado, onde são realizados o ar-
mazenamento e a distribuição sem-
pre que necessário; e
Colheita Urbana, que se encarrega • 
de coletar, todos os dias e de forma 
segura, alimentos frescos, produtos 
hortifrutigranjeiros e de encaminhá-
los para entidades sociais. 
 
O Mesa Brasil não é um programa 

assistencialista. A iniciativa promove, 
principalmente, ações educativas per-
manentes, com enfoque na área nutri-
cional, visando educar as pessoas para 
uma alimentação saudável, oferecendo 
cursos, ofi cinas, capacitações e palestras 
para funcionários e dirigentes das insti-
tuições assistidas.

Com esse foco educacional, o nutri-
cionista tem papel importante na atua-
ção no Programa SESC Mesa Brasil, 
pois ele defi ne o padrão de identidade 
e qualidade dos produtos doados; ava-
lia a qualidade dos alimentos doados às 
instituições; capacita e orienta a equipe 

operacional sobre a qualidade dos pro-
dutos que serão recebidos em doação; 
elabora e supervisiona as boas praticas 
nas modalidades de Colheita Urbana e 
Banco de Alimentos; supervisiona o es-
toque do Banco de Alimentos e orienta 
e acompanha as entidades nos aspectos 
referentes ao acondicionamento e pro-
dução de alimentos, garantindo a quali-
dade dos mesmos; além de desenvolver 
estas ações educativas voltadas para a 
Segurança Alimentar e Nutricional.

São realizadas, também, pelos nu-
tricionistas, capacitações para mani-
puladores de alimentos (cozinheiras e 
auxiliares de cozinha) das instituições 
atendidas, visando sensibilizar os par-
ticipantes em relação à higiene na ma-
nipulação dos alimentos, à adequada 
higienização e o preparo de receitas do 
correto aproveitamento dos alimentos 
para aumentar o seu valor nutritivo.

Assim, o Serviço Social do Comér-
cio – SESC, por meio do Programa Mesa 
Brasil, associa compromisso, responsa-
bilidade social e a solidariedade, desta-
cando suas ações de combate à fome e 
ao desperdício de alimentos, através da 
Rede Nacional de Solidariedade Contra 
a Fome e do Desperdício de Alimentos.
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Seminário reúne 
coordenadores 

dos cursos do DF

. São Paulo (11) 2714-5656

. Rio de Janeiro (21) 2484-3336
. Bahia (71) 3264-0958 / (71) 3264-1093
. Outros Estados 0800 772 0149

E-mail: ugf@posugf.com.br   Visite nosso site: www.posugf.com.br

NUTRIÇÃO
2º Semestre 2008

Pós-Graduação
Lato sensuInício: 20 e 21/09/2008 Brasília

Informações
Consulte cursos, datas e horários através de nossa central de atendimento

Obesidade e Emagrecimento

Bases Nutricionais da Atividade Física 
(Nutrição Esportiva)

Nutrição Clínica: Fundamentos 
Metabólicos e Nutricionais
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A aproximação com as insti-
tuições de ensino superior (IES) e 
com os futuros profi ssionais é uma 
das prioridades defi nidas pela atu-
al diretoria do CRN-1. Neste ano, 
foi dado início a esse processo, 
com a presença de conselheiros 
em palestras e formaturas em vá-
rias faculdades, apresentando o 
Conselho e a sua função.

Em maio deste ano, o CRN-1 
promoveu o Seminário de Ética e 
Formação Profi ssional, no qual fo-
ram abordados temas como a car-
ga horária do curso de Nutrição e a 
conduta ética no exercício profi ssio-

nal. Neste último tema, a coordena-
dora da Comissão de Ética, Carla 
Caputo, falou sobre os processos 
éticos e a importância da discipli-
na Ética no currículo das IES. Foi 
constatado uma falha na formação 
ética na maioria das faculdades e, 
em alguns casos, a disciplina nem é 
oferecida no currículo.

Neste evento, estiveram pre-
sentes os coordenadores dos cur-
sos de Nutrição do Distrito Fe-
deral, aos quais foi solicitado o 
envio da carga horária praticada 
atualmente e o posicionamento 
ofi cial sobre a carga horária míni-

ma mais adequada para o curso. 
O Ministério da Educação, em 
2004, defendeu uma carga horária 
de 3,2 mil horas, a qual foi rejei-
tada em 2005 pelo CFN, que ga-
rantiu a rediscussão do assunto. A 
partir do debate promovido pelos 
Conselhos Regionais com os co-
ordenadores, o Conselho Federal 
de Nutricionistas promoveu, du-
rante o XX Conbran, o Fórum de 
Formação Ética e Fiscalização em 
Favor da Sociedade, cujo resulta-
do será compilado e levado para 
nova negociação com o Conselho 
Federal de Educação.

Ètica



20

Sindicato dos 
Nutricionistas 

negocia 
acordo 
coletivo

Sindicato

O Sindicato dos Nutricionis-
tas do Distrito Federal está em 
processo de negociação do pri-
meiro acordo coletivo que envol-
ve os principais sindicatos patro-
nais da região, como o Sindicato 
das Refeições Coletivas (Sinterc), 
Sindicato dos Bares Hotéis e Si-
milares (Sindhobar) e Sindicato 
Brasiliense dos Hospitais (SBH). 
A pauta de reivindicações já foi 
encaminhada, mas a negociação 
tem sido difícil, mas necessita-
mos da união e pressão de todos 
para negociar esse acordo que 
assegurará o piso salarial, os re-
ajustes e cláusulas sociais.

Outro desafi o para o Sindicato 
é garantir a aprovação do Projeto 
de Lei 249/06 e seu substitutivo 

O Sindicato e o Conselho de 
Nutricionistas têm funções bem 
distintas: o primeiro atua na defesa 
dos direitos e interesses dos profi s-
sionais, inclusive em questões judi-
ciais ou administrativas; o segundo 
é uma autarquia federal criada com 
o objetivo de orientar, disciplinar e 
fi scalizar o exercício da profi ssão.

O CRN-1 foi criado em 1980 e 
abrange o Distrito Federal, Mato 
Grosso, Goiás e Tocantins. É di-

Sindicato e Conselho
rigido por profi ssionais que tem 
competência para criar resoluções 
e outros atos que disciplinem a atu-
ação dos CRNs e dos profi ssionais. 
Como também, contribui para a 
saúde da população, assegurando 
assistência nutricional e alimentar 
por profi ssionais habilitados.

O Sindicato dos Nutricionistas 
do Distrito Federal foi fundado em 
1986 e desativado alguns anos de-
pois em decorrência de difi culda-

des encontradas na época. Desde 
sua reativação em 2001, o Sindica-
to vem tentando mudar as condi-
ções de trabalho do Nutricionista. 
A categoria aprova suas decisões e 
reivindicações por meio das assem-
bléias, voltadas para formular, por 
exemplo, a pauta de reivindicações 
para os dissídios e/ou negociações 
coletivas, que dão o norte para as 
melhorias das condições de  traba-
lho do nutricionista.

que garantirá inúmeros benefí-
cios aos nutricionistas, como a 
defi nição da carga horária, insa-
lubridade e número de nutricio-
nistas nas diferentes áreas. Esse 
projeto é de iniciativa da Federa-
ção Nacional dos Nutricionistas 
e Sindicatos dos Nutricionistas 
do País.

Uma novidade é a instalação 
da nossa sede em uma sala cedi-
da pela CNTU, que brevemente 
estará funcionando e atendendo 
aos profi ssionais no endereço: 
SDS Ed. Eldorado sala 108 CEP 
70392-901. Também está sendo 
construída a página do Sindicato 
na internet, mas, enquanto isso, 
todas as dúvidas e esclarecimen-
tos poderão ser encaminhados 

para o endereço eletrônico: sind-
nutridf@gmail.com..

Muitas têm sido as difi cul-
dades, mas temos a certeza de 
estarmos em fase de mudanças 
importantes e determinantes 
para todos nós. Faz-se necessá-
rio uma mudança do nosso olhar 
enquanto profi ssionais, para que 
os empregadores nos respeitem 
nas nossas reivindicações de sa-
lários e melhores condições de 
trabalho. Esta é a bandeira do 
nosso sindicato. Participem de  
seu Sindicato e ajudem a mudar 
a nossa história.

 
Elizabeth Moura Panisset Caiuby
Presidente do Sindicato dos Nu-

tricionistas do DF



Está em funcionamento o aten-
dimento on line do CRN-1, pelo 
qual os profissionais inscritos na 1ª 
Região podem acessar os serviços 
mais procurados, como segunda via 
de boletos, formulários e certidões. 
Para entrar e usufruir dos serviços 
disponíveis, basta acessar www.
crn1.org.br. 

Veja como se cadastrar:
Clicar no banner “Atendimento 1. 
On line”
Digitar o número de inscrição, 2. 
em seguida “Criar Senha”
Preencher os dados solicitados e 3. 
aguardar a confirmação

Pronto!!! Agora você terá aces-
so aos seguintes serviços (sem 
qualquer ônus):

Consulta e atualização de dados 4. 
cadastrais (endereço, telefones, 
contatos, etc...)

Extrato de débitos atualizado5. 
Emissão de boletos bancários6. 
Parcelamentos de débitos7. 
Solicitação de inscrição8. 
Emissão de Certidão de Regula-9. 
ridade

Aproveite esta nova facilidade 
que o CRN-1 disponibilizou para 
você e utilize os serviços via inter-
net. Em casos de dúvidas ou dificul-
dades de acesso, fale conosco crn1@
crn1.org.br
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CRN-1 informatiza atendimento para inscritos
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Cuidados 
nutricionais 

para o homem 
moderno*

Artigo

Henrique Freire Soares**
Diversos componentes encontrados 

em alimentos, em especial, nos de origem 
vegetal, sejam nutrientes ou fitoquímicos, 
demonstram ser capazes de modular o 
metabolismo humano. A nutrição tem se 
especializado em atender públicos bastante 
específicos e é cada vez mais comum nos 
consultórios e clínicas dos nutricionistas, a 
procura pela melhor qualidade de vida, em 
especial do público masculino.

Dentre as queixas mais comuns, algu-
mas têm relação direta com a alimentação 
e nutrição. Uma delas é a alopécia. Alguns 
trabalhos recentes mostram que o extrato 
de ervas da família da melancia (Citrullus 
colocynthis) e a Erva-botão ou Erva-do-
brejo (Eclipta alba) e a bardana (utilizados 
na fitoterapia) parecem melhorar a micro-
circulação no bulbo capilar, aumentando a 
oferta de nutrientes e oxigênio necessários 
para o seu crescimento, e reduzir o acúmu-
lo de gordura e impurezas no folículo, exer-
cendo ação anti-séptica, respectivamente. 
Além disso, sabe-se que a vitamina B6 (ba-
nana, arroz integral, geléia real, quinoa real, 
peixes, cerveja sem álcool, feijão de soja e 
extrato solúvel de soja) é fundamental para 
a formação dos esfingolipídios e ceramidas, 
responsáveis pela película de revestimento 
do fio capilar, concedendo a este, firmeza e 
maleabilidade, e quando suplementado com 
o aminoácido L-cisteína, ajuda a reduzir a 
morte das células dos bulbos capilares.

Ainda em relação à alopécia, alguns 
casos também podem se apresentar pelo ex-
cesso de transformação da testosterona em 
5α-dehidrotestosterona, cuja transformação 
pode ser inibida pela redução da enzima 
5α-redutase, ação proporcionada pelas ca-
tequinas do chá verde/branco e pelo ácido 
g-linolênico (GLA), presente no óleo de 
borragem e prímula.

Outra queixa bastante comum é a 
prevenção e/ou tratamento da hiperplasia 
benigna da próstata e/ou câncer de prós-
tata. Inúmeros são os trabalhos que cor-
relacionam a participam dos carotenóides 
na proteção de glândulas, em especial do 
licopeno com a próstata. Um consumo de 
3 a 6 porções de fontes orgânicas de lico-
peno (tomate, melancia, goiaba, mamão, 

pitanga, morango, damasco, toranja), pode 
proporcionar concentrações de 25 a 40mg 
de licopeno/dia, aumentando a atividade 
de enzimas antioxidantes, bem como pro-
tegendo a membrana da célula prostática. 
Atualmente, pesquisas também têm sido 
desenvolvidas para o possível efeito prote-
tor da próstata do saw palmetto ou palmito 
selvagem e das catequinas do chá verde.

Aspecto muito valorizado pelos pa-
cientes masculinos é a “capacidade sexual”. 
É possível aumentar a ereção peniana pela 
produção de óxido nítrico para promover 
vasodilatação através da ingestão de argini-
na associada a uma boa proporção cálcio/
magnésio. Como o óxido nítrico pode ter 
ação de radical livre, a dietoterapia nestes 
casos deve priorizar o consumo de antio-
xidantes específicos, como vitamina E, 
selênio e manganês, encontrados nas olea-
ginosas (pistache, baru, castanha do Brasil, 
abacate, etc). Ainda no campo sexual, um 
grupo bastante queixoso é o dos diabéti-
cos. Em virtude das angio e neuropatias, o 
diabético descompensado pode apresentar 
perda da função erétil, podendo se benefi-
ciar da nutrição em diversos aspectos, prin-
cipalmente pelo efeito anti-glicação exer-
cido pela l-carnosina (alanina + histidina), 
l-taurina, em associação com o potássio, 
tiamina e o resveratrol, composto bioativo 
muito comum no açaí, feijão azuki, uvas 
roxas e pretas.

Uma doença também muito prevalente 
em homens é a hiperuricemia (e/ou gota). 
Caracterizadas pelo aumento de ácido úrico 
e deposição nas articulações com possível 
processo inflamatório e comprometimen-
to renal, o paciente pode se beneficiar do 
uso de nutrientes e fitoquímicos diuréticos, 
como potássio e a erva cavalinha. Além dis-
so, é comum observar no paciente gotoso, 
redução dos níveis de HDL (lipoproteína 
de alta densidade – fator protetor cardio-
vascular). Segundo pesquisas recentes, este 
mecanismo estaria relacionado à redução 
da enzima SuperÓxido Dismutase (SOD), 
necessária para a formação da HDL nas-
cente, mas desviada para a transformação 
do ácido úrico em peróxido de hidrogênio 
(H2O2) e posteriormente em água. Desta 
forma, o aumento no consumo de rutina, 

bioflavonóide presente em uvas, amora, 
cítricos, tomate (pele), pimentão, cebola, 
maçã e brócolis, poderia aumentar a con-
centração da SOD, favorecendo a elevação 
das HDL. Importante frisar que a SOD é 
uma enzima dependente de zinco, cobre e 
manganês.

Um público específico dentre os ho-
mens é o dos praticantes de atividade física, 
em especial, aqueles com objetivo de au-
mento de massa muscular. Recentemente, 
algumas publicações têm demonstrado a 
capacidade de uma erva, tribulus terrestris, 
em aumentar a liberação da testosterona e 
do hormônio de crescimento (GH), favo-
recendo assim o aumento na deposição de 
aminoácidos na fibra muscular e a acuidade 
sexual. Este efeito parece aumentar quando 
ocorre associação com outro fitoterápico, 
a crisina ou chrysin (flavona de alto poder 
antiinflamatório e encontrada no maracujá 
– em especial na fibra da casca - ou na for-
ma suplementar), e o uso das proteínas do 
soro do leite (wheyprotein), associado aos 
isolados proteicos de soja. Para se obter um 
efeito significativo, alguns autores sugerem 
a suplementação de alguns nutrientes, como 
o zinco, cromo, tocoferóis e tocotrienóis 
e vitamina C, e, em especial, aumento no 
consumo de romã (pomegranata), capaz de 
aumentar a produção de testosterona, ele-
vando contagem total de espermatozóides e 
aumento de células espermatogênicas.

Independente do sexo, a nutrição pa-
rece seguir cada vez mais para uma indi-
vidualização bioquímica no tratamento 
dos pacientes, com uma visão integrada do 
metabolismo humano, garantindo o forne-
cimento de nutrientes e fitoquímicos neces-
sários para o ótimo funcionamento celular.

* As referências utilizadas na elabora-
ção do artigo encontram-se à disposição no 
conselho; quem desejar, enviar e-mail para 
comunicacao@crn1.org.br

** Nutricionista, especialista em nutri-
ção clínica, consultor esportivo pela ISS-
NHP, especializando em nutrição funcional, 
mestre em nutrição humana. Atualmente é 
professor de graduação e pós-graduação, e 
professor do CVPE e membro do CBNF.
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Agenda da Nutrição
EVENTOS

Brasília Capital Fitness - 13ª 
Convenção Saúde, Sport e 
Fitness
Data: 14 a 17 de agosto
Local: Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães – Brasília 
– DF
Promoção: BsB Fitness
Informações: www.bsbfit-
ness.com.br ou pelo e-mail 
contato@bsbfitness.com.br 
Fone: (61) 3349-0101 / (61) 
3349-2838

Simpósio de Nutrição
Data: 29 de agosto
Local: Lakeside Hotel
Brasília-DF
Promoção: CRN-1
Informações: www.crn1.org.br 
ou (61) 3328-2078
Inscrição:www.crn1.org.br, com 
entrega de 1 kg de alimento não 
perecível (exceto sal)

IV Congresso Internacional de 
Nutrição Clínica Funcional
III Congresso Brasileiro de Nu-
trição Esportiva Funcional
Data: 11 a 13 de setembro
Local: Fecomércio
São Paulo
Informações: www.vponline.
com.br/congresso 

14ª Congresso Nacional de 
Culinaristas (Conac)
Data: 28 a 30 de setembro
Local: Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães - Brasília-DF
Promoção: Associação Bra-
sileira dos Profissionais de 
Culinária (ABPC)
Inscrições: www.abpcbrasil.
org.br/conac .

Puroritmo - Festival da Cul-
tura Consciente

Data: 9 e 10 de agosto
Horário: 9h de sábado à 1h 
de domingo, 9h às 22h de 
domingo
Local: Jardim Botânico de 
Brasília – SMDB QI 23 - Lago 
Sul – DF
Informações: www.puroritmo.
org.br  www.ipoema.org.br 

IV Encontro de Nutricionistas 
e Estudantes de Nutrição de 
Mato Grosso
Data: 28 e 29 de agosto
Local: Auditório da Farcc/
UFMT
Promoção: CRN-1/Delega-
cia de Mato Grosso, UFMT e 
Unic

Feira de Saúde e Nutrição
Data: 2 a 5 de outubro
Local: Pátio Brasil Shopping 
(Brasília)
Promoção: Federação Brasi-
leira de Gastroenterologia
Informações: www.crn1.org.br 

CURSOS

Agosto
I Curso Teórico-Prático de 
Nutrição Materno-Infantil
Data: 15 de agosto a 19 de 
setembro
Horários: sexta-feira de 19h às 
22h e sábados de 9h às 17h
Professoras: Janaína Baiocchi 
e Patrícia Martins Fernandez
Informações e inscrições: 
cursosbemestar@gmail.com 
ou (61) 9601-7801 (Yuri)
Realização: Equipe Bem-Estar
Cursos de Extensão em Per-
sonal Nutrition Funcional - 
Dra. Paloma Tusset (10h)
Início: 16 de agosto 

Local: Goiânia
Promoção: VP Consultoria 
Nutricional - Divisão Valéria 
Paschoal Divisão Ensino e 
Pesquisa Inscrição e informa-
ção: (61) 3202-4340 ou (61) 
8417-9930 ou pelos e-mails: 
brasilia@vponline.com.br e 
goiania@vponline.com.br  Sí-
tio: www.vponline.com.br

Curso de Extensão em Nutrição 
na Síndrome Metabólica (20h)
Data: 16 e 17 de agosto
Palestrante: Ricardo Zanuto
Local: Brasília
Informações e inscrições: 
www.qualitanutricao.com.br 
ou (61) 3242-3787
Promoção: Qualitá Consulto-
ria em Nutrição

IX Curso Nutrição Renal
Data: agosto (parte on-line) 
e 08 a 12 de setembro (pre-
sencial) 
Promoção: Instituto Cristina 
Martins - Educação em Saú-
de Coordenação: Profª. Drª. 
Cristina Martins
Carga Horária: 65 horas-
aulas
Local: Curitiba-PR
Informações: (41) 3013-5322 
/ instituto@institutocristina-
martins.com.br 

Setembro
Cursos sobre Obesidade e 
Emagrecimento, Bases Nu-
tricionais da Atividade Física 
(Nutrição Esportiva), e Nu-
trição Clínica (Fundamentos 
Metabólicos e Nutricionais).
Início em Brasília: 20 e 21 de 
setembro.
Promoção: Universidade 

Gama Filho.
Contatos: 0800 772 0149.
Informações: ugf@posugf.
com.br / www.posugf.com.br

Outubro
Curso de Extensão em Nutri-
ção e Farmacologia (10h)
Data: 04 de outubro
Palestrante: Mirna Clemente
Local: Brasília
Informações e inscrições: 
www.qualitanutricao.com.br 
ou (61) 3242-3787
Promoção: Qualitá Consulto-
ria em Nutrição

Cursos de Extensão em Nu-
trição Funcional nas Doenças 
Crônicas não Transmissíveis: 
Diabetes, Dislipidemias e 
Doenças Cardiovasculares
Dra. Fernanda Serpa (10h)
Início: 14 de outubro
Local: Brasília
Promoção: VP Consultoria 
Nutricional - Divisão Valéria 
Paschoal Divisão Ensino e 
Pesquisa Inscrição e informa-
ção: (61) 3202-4340 ou (61) 
8417-9930 ou pelos e-mails: 
brasilia@vponline.com.br e 
goiania@vponline.com.br  Sí-
tio: www.vponline.com.br

Novembro 
Curso de Extensão em Per-
sonal Diet (20h)
Data: 8 e 9 de novembro
Palestrante: Bianca Araújo de 
Oliveira
Local: Brasília
Informações e inscrições:
www.qualitanutricao.com.br 
ou (61) 3242-3787
Promoção: Qualitá Consulto-
ria em Nutrição



OPS...

FELIZ DIA DO NUTRICIONISTA!FELIZ DIA DO NUTRICIONISTA!

Hoje é dia de comemorar!

Mantenha seu
peso adequado.

Uma alimentação 
saudável ajuda na 

promoção de uma 
melhor qualidade

de vida.

Homenagem do Conselho Regional
de Nutricionista da 1º Região

a todos os Nutricionistas


