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Caros colegas,

“Alimentação Fora do Lar” é o tema da campanha 

lançada pelo Sistema CFN/CRN em 2012, com extensão 

por todo o ano de 2013. Estão sendo desenvolvidas 

várias ações nacionais e locais de conscientização 

da sociedade sobre a necessidade de escolhas 

adequadas e saudáveis e a importância da presença 

do nutricionista nos locais de produção de refeições.

O CRN-1 ampliou esse debate, discutindo e contribuindo 
para a qualifi cação dos profi ssionais que trabalham 
nas unidades produtoras de refeições e preparando a 
certifi cação para empresas que se preocupam com a 
qualidade do produto fi nal, cumprindo os requisitos 
de gestão de produção de refeições saudáveis, controle 
higiênico-sanitário e gestão ambiental. Além do artigo 
nesta edição, aproveitamos o tema para abordar a 
gestão de unidades de alimentação e nutrição.

A discussão sobre alimentação saudável também passa 
pelo tema dos agrotóxicos, que representam um risco 
à saúde da população brasileira – o Brasil é o maior 
mercado consumidor de agrotóxicos do mundo. Como 
profi ssionais de saúde, temos a obrigação de incentivar o 
consumo de produtos advindos da agricultura ecológica 
e orgânica.

Ainda nesta edição entrevistamos a nutricionista 
responsável pelo programa da Secretaria de Saúde 
do Distrito Federal de atendimento a crianças e 
adolescentes com transtornos alimentares. Essa 
questão é preocupante, por vir acompanhada de outros 
distúrbios físicos e psicológicos e também por não ter 
cura, necessitam de acompanhamento por toda a vida. 
O nutricionista é fundamental para ajudar esse paciente 
a mudar o signifi cado do alimento a fi m de que possa 
adotar hábitos saudáveis de alimentação.

Publicamos também as ações que vimos desenvolvendo, 
no Distrito Federal e nos estados, em favor dos 
profi ssionais. Enfatizamos o trabalho do grupo de 
conselheiras e outros especialistas que está discutindo 
as atribuições dos nutricionistas da área de saúde 
coletiva. O resultado desse debate será encaminhado 
ao Conselho Federal e ajudará na produção de nova 
resolução que atualizará a Res. CFN n. 380/2005, que 
normatiza as áreas de atuação e as atribuições dos 
nutricionistas.

Outra ação na qual estamos envolvidos é a organização 
do Congresso Internacional sobre a Saúde da Pessoa 
com Defi ciência, que será realizado em conjunto com os 
demais conselhos profi ssionais da área da saúde. Ainda 
neste semestre divulgaremos a programação completa 
desse evento transdisciplinar, que acontecerá de 6 a 8 
de dezembro de 2013. Programem-se desde já para 
participar desse Congresso.

Por fi m, divulgamos as notícias dos estados de Mato 
Grosso e de Tocantins e a agenda com os cursos e 
eventos que acontecerão ao longo de 2013. Também 
disponibilizamos em nosso site o regulamento do 
VI Prêmio Científi co Helena Feijó, cuja premiação 
acontecerá em agosto.

Boa leitura

Salete T. Rauber Klein

Presidente do CRN-1

Editorial

Atualização dos dados

Lembramos que o profi ssional inscrito deve comunicar ao CRN-1 toda vez que alterar seus dados pessoais ou 

trabalhistas, endereço, e-mail e telefone. Não apenas por ser obrigação prevista no Código de Ética Profi ssional, 

mas também para que possa manter-se atualizado sobre assuntos de seu interesse. 
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A sociedade brasileira tem passado por intensas trans-

formações relacionadas ao desenvolvimento industrial 

desde a segunda metade do século XX. Importantes mu-

danças nos hábitos sociais e nos padrões de consumo 

alimentar ocorreram concomitantemente aos processos 

de transição demográfi ca, epidemiológica e nutricional. 

O resultado é um cenário atual preocupante no qual o 

expressivo aumento da prevalência das Doenças e Agra-

vos Não Transmissíveis (DANT) ocorre paralelamente ao 

crescente número de brasileiros que se alimentam fora 

do lar e apresentam hábitos alimentares cada vez menos 

adequados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; AKUTSO, 2005).   

Somam-se a estes fatos os resultados publicados pela 

recente Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-

2009), promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografi a 

e Estatística (IBGE), que demonstram um padrão inade-

quado do consumo alimentar do brasileiro, que combina 

a tradicional dieta à base de arroz e feijão com alimentos 

com poucos nutrientes e muitas calorias. Entre as pre-

valências de inadequação de consumo destacam-se o 

excesso de gorduras saturadas e açúcar (82% e 61% da 

população, respectivamente) e escassez de fi bras (68% 

da população).

A pesquisa informou ainda um aumento dos gastos 

familiares com consumo de alimentos fora do domicílio, 

representando atualmente 31,1% dos gastos com 

alimentação – 7% a mais do que o verifi cado na mesma 

pesquisa em 2003. Além disso, despesas com alimentação 

representam 16,1% do gasto total das famílias e a 

ingestão média de calorias fora de casa correspondeu 

a, aproximadamente, 16% da ingestão calórica total 

segundo levantamentos do IBGE (2011).

Esse crescente aumento do hábito de “comer fora” pode 

ser analisado a partir de duas perspectivas: a primeira 

enfoca o “comer fora” como atividade social; a segunda, 

como uma necessidade imposta pelo modelo de força 

de trabalho em que a mulher passou a ter papel rele-

vante (AKUTSU, 2005). O distanciamento da mulher das 

atividades tradicionais desenvolvidas no lar e a taxa de 

urbanização das populações, com consequente incre-

mento na renda, são fatores fortemente relacionados 

aos processos de transição nutricional pelo qual vêm 

passando nosso país.

Em consequência, observa-se a grandiosidade do mer-

cado de refeições prontas para consumo, representando 

cada vez mais importância na economia do país. Segun-

do Enzo Donna, o faturamento dos operadores do food 

service (restaurantes, lanchonetes, bares, redes de fast 

food etc.) somou R$ 181 bilhões em 2011, o que englo-

ba mais de 1 milhão de estabelecimentos e gera cerca 

de seis milhões de empregos em todo o país (JORNAL 

VALOR ECONÔMICO, 2011). 

O resultado desse quadro é um mercado altamente 

competitivo, onde gerir a qualidade com êxito em todas 

as suas dimensões torna-se um fator decisivo para o su-

cesso. Especialistas do ramo apontam como essenciais 

para destaque no mercado de alimentação fora do lar: a 

qualidade, o preço, a segurança e a inovação com valor 

ético e de bem-estar agregado (DONNA, Enzo, 2010). 

Transformações nos padrões 
alimentares do brasileiro 
e o papel do nutricionista
JANAÍNA MARQUES BAIOCCHI 
GERENTE TÉCNICA DO CRN-1

Alimentação fora do lar
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É tácito que, na busca pela qualidade, o foco principal 

deve ser o cliente, que precisa ter suas necessidades 

atendidas e suas expectativas superadas. Este “cliente”, 

apesar dos dados apresentados pela última POF, tem de-

monstrado um crescente interesse pelo quesito saúde 

ao realizar suas escolhas alimentares: pesquisa realizada 

pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 

a respeito de hábitos alimentares com três mil pesso-

as de várias idades e classes sociais demonstrou que a 

principal preocupação dos entrevistados, no que tange 

à escolha dos alimentos que compõem as suas refeições, 

é com a saúde. Demonstrou também que praticidade e 

prazer também compõem a lista de prioridades dos bra-

sileiros à mesa (BARBOSA, 2007). 

Segundo Márcia Paranaguá, assessora técnica em Nu-

trição de restaurantes em Salvador-BA, o nutricionista 

de UAN pode “efetivamente conciliar as propriedades 

gastronômicas com a alimentação saudável, obtendo o 

domínio das seguintes realizações: participação no pla-

nejamento de cardápios, realizando os cálculos relativos 

ao fator de correção das mercadorias recebidas, desen-

volvendo tabelas de aproveitamento, compondo fi chas 

técnicas, para padronização de receitas e controle de 

custos, defi nindo junto ao chefe de cozinha os padrões 

de apresentação para a montagem dos pratos, com re-

gistro fotográfi co e desenvolvendo manual técnico-culi-

nário de receituário permanente e eventual.”

Nesse contexto, o nutricionista, como profi ssional de 

saúde que irá gerir a produção de refeições, também 

deve priorizar ações educativas não só junto aos “clien-

tes”, mas envolvendo os empresários, funcionários e co-

laboradores, a fi m de que entendam o real signifi cado 

da higiene e segurança alimentar, além do conceito de 

alimentação saudável. 

Alimentação fora do lar

Diante desta realidade, o nutricionista deve ocupar seu 

espaço já que é o único profi ssional qualifi cado para pro-

mover hábitos saudáveis a esta população que se alimenta 

fora de casa. Consciência de nosso papel como profi ssional 

da saúde, além de gestor de qualidade, somados à criati-

vidade e empenho, podem resultar em ações de êxito na 

promoção da saúde nas unidades de alimentação e nutri-

ção em restaurantes comerciais em dois focos específi cos: 

consumidor/cliente (atuação do nutricionista, trazendo a 

segurança de escolhas saudáveis) e empresário (agregan-

do valor de qualidade e saúde aos produtos e serviços ofe-

recidos, com consequente diferenciação no mercado).

Nesse sentido, a campanha do Sistema CFN/CRN deste ano 

aborda o tema Alimentação Fora do Lar com o intuito de 

estimular a categoria a atuar nesta causa e a população de 

associar o papel do nutricionista à alimentação saudável. 

Aqui no CRN-1 comemoramos o lançamento do Certifi ca-

do CRN-1 Alimenta Saúde, como descrito na página 13.

REFERÊNCIA
AKUTSU, R. C. et al. Adequação das boas práticas de fabricação em serviços de alimen-
tação. Revista de Nutrição, Campinas, v. 18, n. 3, p. 419-427, 2005.
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DONNA, Enzo. As Tendências da Alimentação Fora do Lar. Brasil Food Trends 2020. 
Anais. 2010. Disponível em: http://www.brasilfoodtrends.com.br/Brasil_Food_Tren-
ds/index.html. Acesso em: 27 mar 2013.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análi-
se de Situação da Saúde. Anais do Seminário Nacional de Vigilância em Doenças e 
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AS DISFUNÇÕES ALIMENTARES TÊM SIDO REGISTRADAS 

DESDE A IDADE MÉDIA, NO ENTANTO, O AUMENTO DE 

CASOS, ESPECIALMENTE ENTRE CRIANÇAS E ADOLES-

CENTES, É MOTIVO DE GRANDE PREOCUPAÇÃO DA SO-

CIEDADE ATUAL E EM ESPECIAL DOS GESTORES E PRO-

FISSIONAIS DA SAÚDE. ESPECIFICAMENTE NO ANO DE 

2007, QUANDO A MORTE DE QUATRO JOVENS EM CON-

SEQUÊNCIA DA ANOREXIA TEVE ENORME REPERCUSSÃO 

NA MÍDIA, CHOCANDO A SOCIEDADE, OS TRANSTORNOS 

ALIMENTARES PASSARAM A SER TEMA DE DEBATE NA-

CIONAL E GERARAM VÁRIAS AÇÕES DOS GOVERNOS E 

DO MEIO ACADÊMICO PARA OFERECER ATENDIMENTO A 

ESSES PACIENTES. 

Nesse mesmo ano, o Centro de Orientação Médica Psico-

pedagógica (COMPP), da Secretaria de Saúde do Distrito 

Federal, criou o grupo de atendimento a transtornos ali-

mentares, conhecido como GATA direcionado a crianças 

e adolescentes entre 6 e 21 anos (excepcionalmente, hoje 

atende três crianças com menos de 5 anos com fobia ali-

mentar). Inicialmente, a ideia era atender apenas pacien-

tes com bulimia e anorexia, mas a medida que o trabalho 

foi divulgado, a demanda aumentou e surgiram casos de 

TCAP (Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica) 

e de TANE (Transtorno de Alimentação Não Específi co, 

como a PICA – ingestão de objetos não comestíveis). 

Como o Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica 

atende toda a problemática de saúde mental infanto-ju-

venil, e não apenas transtorno alimentar, a equipe teve 

de ser desmembrada e hoje o GATA é composto por uma 

nutricionista, um psiquiatra, duas psicólogas, uma enfer-

meira, uma professora de educação física e uma assis-

Entrevista
Gracianne de Castro Carneiro

Atendimento nutricional a 
pacientes com transtornos 
alimentares

tente social (que atende a todo o centro, não é exclusiva  

do grupo). A equipe se reúne uma vez por semana para 

estabelecer o projeto terapêutico de cada paciente que 

chega e trabalha com grupos terapêuticos interdiscipli-

nares, como forma de intervenção mais rápida.

Para falar sobre o funcionamento do grupo e o atendi-

mento aos pacientes com transtornos alimentares, en-

trevistamos nutricionista Gracianne de Castro Carneiro, 

coordenadora do GATA. Gracianne, funcionária da Se-

cretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal desde 

1992, trabalhava no Instituto de Saúde Mental antes de 

ser requisitada para auxiliar no projeto de atendimento 

a pacientes com transtornos alimentares e a estruturar o 

GATA, em 2007. 
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CRN-1 – Dra. Gracianne, quem encaminha o 

indivíduo ao COMPP e como é o seu acolhimento 

pela equipe?

Gracianne – Atendemos não apenas o Distrito Fede-

ral, mas recebemos pacientes de outros estados, como 

Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, e principalmente Goi-

ás. Normalmente vem por encaminhamento do centro 

de saúde ou é trazido pela família. Temos situações em 

que o adolescente vem espontaneamente, em busca de 

ajuda, mas nesse caso temos de contatar a família por 

ele ser menor de idade. Após ser registrado, é feita a 

anamnese interdisciplinar, que às vezes dura até três ho-

ras, na qual é abordada desde a gestação até o início do 

problema, com estudo inclusive da família. A partir da 

anamnese, o paciente passa por avaliações nutricional 

e psiquiátrica individuais, depois a equipe faz estudo de 

caso e insere o paciente no grupo. Existem grupos espe-

cífi cos para crianças, para adolescentes e para a família, 

com atendimento semanal, coordenados por três facili-

tadoras: a psicóloga, a enfermeira e a nutricionista. Pela 

minha experiência profi ssional e formação em terapia 

familiar, acredito não adianta trabalhar com o indivíduo 

se a família também está adoecida, é disfuncional, e não 

se envolver no tratamento. 

CRN-1 – Como é a rotina de atendimento ao pacien-

te com transtornos alimentares?

Gracianne – A equipe multidisciplinar trabalha de forma 

integrada para manter a saúde física e mental do pa-

ciente. Mesmo quando a pessoa melhora, a gente faz a 

manutenção/o acompanhamento, pois pode haver reca-

ída a qualquer situação de estresse, de perda ou algum 

movimento que envolva a difi culdade que deu início ao 

transtorno. Nossa preocupação é que o COMPP atende 

até os 21 anos e a gente precisa encaminhar essa pessoa 

após essa idade, mas não existe local especializado que 

possa acolhê-los. Existem alguns núcleos incipientes, 

no Centro de Saúde do Núcleo Bandeirante, no Hospital 

Universitário (temos boa parceria, inclusive nos casos de 

internação) e no Hospital Regional da Asa Norte.

CRN-1 – Especifi camente no caso de atendimento 

nutricional, qual a abordagem adotada? 

Gracianne – Primeiro tem de se estabelecer um vínculo 

de confi ança muito grande, o papel principal do nutri-

cionista é ressignifi car o valor dos alimentos na vida des-

sas pessoas – é um trabalho terapêutico mesmo, tem de 

entender todo o contexto da pessoa para atuar, orientar 

a família, às vezes fazer visita domiciliar, vai depender do 

contexto. Na Abulim, referência em São Paulo, por exem-

plo, a nutricionista é chamada de terapeuta nutricional.

Então não tem como passar logo uma dieta, pois os pa-

cientes têm mais noção de caloria do que muitos profi s-

sionais. Você tem de falar do que é saudável, que ela está 

muito abaixo do peso, que nutricionalmente falando o 

peso está muito defasado, e as sequelas que pode ter se 

não se cuidar. Algumas pessoas não têm informação e 

só de você falar dos riscos (o coração pode parar, pode 

ter lesão gástrica séria, o funcionamento intestinal pode 

fi car prejudicado) ela pede ajuda – depende do caso.

O atendimento nutricional varia a cada caso: alguns não 

conseguem falar, e a gente pede que faça uma espécie 

de diário (o anoréxico sempre tem de fazer esse exercí-

cio), e às vezes tenho de atender duas vezes por semana. 

CRN-1 – Pela sua experiência, os transtornos alimen-

tares surgem da busca incessante por padrões de 

beleza divulgados pela mídia?

Gracianne – Nossa realidade não é assim, envolve mais a 

questão social. Temos pessoas que não tem acesso a in-

formação, aos sites, e desenvolvem a patologia. Não têm 

a ver somente com a alimentação em si, mas são mecanis-

“Pela minha experiência 
profi ssional e formação em terapia 
familiar, acredito que não adianta 
trabalhar com o indivíduo se a 
família também está adoecida, é 
disfuncional e não está envolvida 
no tratamento”.
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mos que o indivíduo usa para se defender das agressões 

do seu meio (bullying, violência sexual) – e o alimento tor-

na-se o único espaço em que ele sente que tem controle, 

comendo demais ou de menos, ou o que não deve. Mas 

a partir desse transtorno, surge outros problemas, como 

depressão, TOC, distúrbio de humor (em criança não tem 

como dar diagnóstico). Infelizmente as famílias também 

precisam de acompanhamento sistemático, maioria é dis-

funcional (com problemas familiares graves).

CRN-1 – Como a equipe lida com as questões especí-

fi cas dos transtornos alimentares, como o abuso de 

substâncias como diuréticos e laxantes?

Gracianne – Infelizmente esses medicamentos não são 

controlados. Já tivemos paciente que tomava de 40 a 60 

laxantes por semana, e teve de ser internada para con-

trolar os episódios de diarreia. Então trabalhamos com 

a política de redução de danos, que se dá, por exemplo, 

quando a pessoa provoca vômito três vezes ao dia, a 

gente a convence a reduzir para dois, depois para um, 

até extinguir; se usa 40 laxantes, vai diminuindo a quan-

tidade aos poucos. Para conseguir isso, tem de haver um 

trabalho intenso de convencimento, junto com a psico-

logia e a psiquiatria, e também com atendimentos indi-

viduais, se for o caso. 

Também trabalhamos com o lúdico. Já vi pacientes dese-

nhando o hambúrguer comendo a pessoa, ela vê o alimen-

to como monstro. E a distorção da imagem é uma ques-

tão gravíssima, principalmente na bulimia e na anorexia. 

A gente tem uma técnica de trabalhar a autoimagem cor-

poral e quando elas percebem como estão mal, aí dá para 

trabalhar o problema e conseguir resultados positivos.

Felizmente, até o momento só tivemos dois casos que 

precisaram de internação, por três meses. O HRAN ainda 

não tem equipe para tratar transtornos alimentares, mas 

a que atendeu a internação é muito boa, mas nós tam-

bém acompanhamos, demos todo o suporte. 

CRN-1 – De que forma esses transtornos afetam o 

estado nutricional e metabólico da pessoa? 

Gracianne – Em tudo, pois tem um desequilíbrio hi-

droeletrolítico é muito grande, há queda de minerais 

importantes, vitaminas. Os cabelos caem, os pelinhos 

mudam, fi ca aquele lanugo (penugem do bebê), pois o 

corpo precisa se proteger do frio, já que não tem massa 

de gordura (é pele e osso); há muitas lesões no esôfago, 

principalmente quem vomita muito; e em alguns casos 

problemas intestinais, com risco até de parar por exces-

so de laxante e ter de fazer ressecção intestinal (aqui não 

tivemos nenhum caso desse); também pode ter bradi-

cardia, pode ter morte súbita, pois o corpo não aguen-

ta essa oscilação de temperatura; problemas cognitvos 

(pessoa começa a perder a memória).

Nosso trabalho é muito prejudicado por sites Ana (ano-

rexia) e Mia (bulimia), que se fazem de amigas e depois 

as abandonam e é hora que a adolescente começa a se 

cortar, recebemos muitos casos de automutilação, algu-

mas começam a usar substâncias psicoativas, como ál-

cool e drogas, e temos de fazer um trabalho intensivo. 

Graças a Deus não perdemos ninguém.

CRN-1 – Como a equipe faz o atendimento à família?

Gracianne – Os sintomas vêm pra dizer alguma coisa. 

Algumas famílias, quando a paciente melhora e começa 

a denunciar as relações que estão adoecidas, tratam de 

adoecer a pessoa de novo. Lógico que é algo velado, até 

inconsciente, e nós temos de trazer à consciência, ten-

tando mostrar o que está fazendo com o fi lho. Tenho um 

caso, que até me emociono, de uma moça que veio sozi-

nha, aos 20 anos, pela secretaria de saúde, e um dia teve 

um desabafo que todo mundo da equipe chorou: “Eu 

estava fi cando verde e ninguém me via. Eu busquei aju-

da, agora vocês têm de se ajudar para eu fi car bem”. Aí 

você vê que vale a pena. Às vezes me perguntam como 

eu consigo trabalhar com isso. A gente tem de ter uma 

estrutura muito boa pra não se misturar com as histórias, 

porque têm coisas que são muito fortes, que tocam, e 

esse preparo a gente tem de ter, não só de estudo, mas 

de prática para lidar com isso.
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O grupo de trabalho (GT) criado pelo CRN-1 em 2012 

fi nalizou o levantamento das atuais atribuições do nu-

tricionista em Saúde Coletiva, tanto na atenção básica 

quanto na promoção à saúde, e preparou um relatório 

com o rol de atribuições do profi ssional desta área de 

acordo com a nova legislação do Ministério da Saúde. 

Este documento será enviado ao CFN a fi m de contribuir 

para as discussões relativas à revisão da Resolução CFN 

nº 380/2005 e do Roteiro de Visita Técnica aplicado pela 

fi scalização para verifi cação do exercício profi ssional 

nesta área. Primeiramente o GT realizou um levantamento 

do que existe atualmente a respeito das atribuições do nu-

tricionista em Saúde Coletiva. Como resultado, o GT listou 

como mais relevantes e discutiu os seguintes documentos:

• A Matriz de Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção 

Básica de Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde.

• O Consenso sobre Competências e Habilidades do Nutri-

cionista no Âmbito da Saúde Coletiva, do Projeto Inserção 

das Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica de 

Saúde, realizado pelo Observatório de Políticas de Segu-

rança Alimentar e Nutrição (Opsan/UnB).

• As Atribuições e responsabilidades do nutricionista do 

NASF,, documento elaborado pela Gerência de Nutrição da 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal-SES/DF.

• As Atribuições dos Nutricionistas na Atenção Básica à 

Saúde do DF. Fonte: Manual de Atribuições de Pessoal e Or-

ganização dos Serviços de Nutrição da SES/DF, 2002. Com 

adaptações, 2012.

Em um segundo momento, ciente do contexto das atri-

buições que são atualmente desenvolvidas pelo nutricio-

nista em saúde coletiva, o GT realizou leitura refl exiva das 

atribuições do nutricionista em Saúde Coletiva dispostas 

na Resolução CFN nº 380/2005 e fez uma comparação dos 

diferentes conceitos existentes nos documentos listados.

Ao fi nal da primeira etapa do trabalho, o grupo sugere 

que primeiramente sejam elencados todos os locais pos-

síveis onde o nutricionista atua em Saúde Coletiva e em 

seguida sejam atribuídos a estes locais o papel do nutri-

cionista e suas respectivas competências, tomando-se 

como referência as competências e funções do Consenso 

(especifi camente em relação à atuação do nutricionista 

no âmbito do SUS); as ações de alimentação e nutrição 

no âmbito municipal da Matriz; e o disposto na Resolução 

CFN nº 380/2005.

O grupo é composto por três conselheiras, duas 

nutricionistas da fi scalização do CRN-1, por consultora 

da CGAN, por nutricionista da Secretaria de Saúde do 

DF e pela coordenadora do Programa de Alimentação 

Escolar do FNDE.

COMPOSIÇÃO DO GT

Kelly Poliany de Souza Alves

Consultora Técnica da Coordenação-Geral de 
Alimentação e Nutrição (CGAN) 
Departamento de Atenção Básica/Secretaria de 
Atenção à Saúde (DAB/SAS) do Ministério da Saúde

Mariana Martins

Núcleo de Nutrição na Atenção Básica/Gerência de 
Nutrição/SAS/SES/DF

Rosane Maria Nascimento Silva

Coordenadora do Programa de Alimentação
Escolar FNDE
Conselheira Efetiva do CFN

Lorena Gonçalves Chaves

Conselheira do CRN-1

Maria Cristina Guedes de Souza

Vice-Presidente do CRN-1

Mara Saleti De Boni

Presidente CRN-1

Janaína Marques Baiocchi

Coordenadora de Fiscalização do CRN-1

Marcela Oliveira de Mendonça

Fiscal do CRN-1

Elisabetta Recine 

(Opsan/UnB)

Grupo discute 
atribuições do 
nutricionista em 
Saúde Coletiva

Notícias CRN-1
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O CRN-1 realizará no dia 10 de setembro deste ano a 

eleição para escolha do novo plenário para a gestão 

2013/2016, composto de dezoito conselheiros (nove efe-

tivos e nove suplentes). O voto é pessoal, secreto e obriga-

tório para todos os nutricionistas, com inscrição defi nitiva 

ou provisória, os quais deverão estar em situação regular 

com suas obrigações fi nanceiras e eleitorais perante o 

Conselho. Os profi ssionais inadimplentes com suas obri-

gações pecuniárias perante o CRN-1 não poderão votar, 

bem como aqueles com inscrição provisória vencida. 

A votação será por meio eletrônico (Internet). Caso o 

profi ssional não tenha acesso a internet ou opte por 

comparecer ao Conselho, estarão disponíveis terminais 

para votação na Sede e Delegacias Regionais do CRN-

1. Neste caso, deverá estar de posse do documento de 

identifi cação profi ssional ou outro documento idôneo 

de identifi cação.

A inscrição de chapas para concorrer ao pleito foi en-

cerrada dia 12 de junho, e os nomes dos candidatos 

que compõem as duas chapas concorrentes estão pu-

blicados no quadro abaixo.”A justifi cativa de ausência 

à eleição, fundamentada e acompanhada de elementos 

comprobatórios, deverá ser apresentada até 60 (sessenta) 

dias após a realização da eleição, sob pena de incidência 

de multa. Aqueles que deixarem de votar e não justifi ca-

rem até 60 (sessenta) dias após o pleito estarão sujeitos à 

multa. O edital de convocação foi publicado no Diário Ofi -

cial da União, nos principais jornais de maior circulação da 

jurisdição do CRN-1 e, ainda, em nosso website e ainda será 

noticiado em nossa revista e por e-mail e carta a todos os 

profi ssionais, não podendo ser alegado desconhecimento

como justifi cativa para não votar. O regulamento elei-

toral para os Conselhos Regionais é regido pela Resolu-

ção CFN n. 441/2008 e pode ser acessado no site http://

crn1.org.br/images/pdf/res441.pdf. Os procedimentos 

para votação serão divulgados em data futura. Outras 

informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos na 

Sede e Delegacias do CRN/1, pelos telefones (61) 3328-

3078, (62) 3225-6730, (63) 3217-2406, (65) 3052-8380 

emails: crn1@crn1.org.br ou eleicao2013@crn1.org.br .

CRN-1 PREPARA 
PROCESSO PARA 
ELEIÇÃO DE 
NOVA GESTÃO

Notícias CRN-1

Chapa nº 1: “Experiência e Inovação”

Membros efetivos: 

RITA DE CASSIA COELHO DE ALMEIDA AKUTSU,CRN-1 nº 3.044; DULCILENE MONTALVÃO DA SILVA, CRN-1 nº 836; RAQUEL ADJAFRE DA COSTA 

MATOS, CRN-1 nº 2980; ALDEMIR SOARES MANGABEIRA, CRN-1 nº 1.700; MIRIAM REGINA FAGUNDES SALOMAO, CRN-1 nº 410; MARIA CRISTINA 

GUEDES DE SOUZA, CRN-1 nº 177; LORENA GONÇALVES MEDEIROS, CRN-1 nº 2.710; LUCIANE FELIX DE SOUZA, CRN-1 nº 2.466; MARA SALETI 

DE BONI, CRN-1 nº 413. 

Membros Suplentes:

KARLA DANIELA FERREIRA, CRN-1 nº 4.396; GLEIVA CANDIDA GONÇALVES STACIARINI, CRN-1 nº 3.308; GISELLE DA SILVA FREITAS, CRN-1 nº 

576; KELVA KARINA NOGUEIRA DE CARVALHO DE AQUINO, CRN-1 nº 1.484; KARIN ELEONORA SAVIO DE OLIVEIRA, CRN-1 nº 979; ANDRIELLE 

HADDAD REZENDE DE OLIVEIRA, CRN-1 nº 3.154; SUZANA RIBEIRO GOMES PEREIRA FURTADO, CRN-1 nº 2.305; ELOISE SCHOTT, CRN-1 nº 8.624; 

ELAINE BASTOS QUINTEIRO MONTENEGRO, CRN-1 nº 1.454. 
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CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 1ª REGIÃO - DF/FF MT/GO/TO

Balanço Financeiro

INGNN RESSOS
ESPECIFIFFCAÇÃO ExEE exx rcícíí io Atual

DISPÊNDNN IOS
ESPECIFIFFCAÇÃO

CRN - 1ª Região

INGNN RESSOS
ESPECIFIFFCAÇÃO
Receita Orçamemm ntária

RECEITATT REALIZADA

RECEITATT CORRENTE

RECEITATT S DE CONTRIBUICOES

ExEE exx rcícíí io Atual

1.548.980,33

1.548.980,33

1.548.980,33

1.311.518,88

DISPÊNDNN IOS
ESPECIFIFFCAÇÃO

Despesa Orçamemm ntária

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO

DESPESA CORRENTE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ExEE exx rcícíí io Atual

1.683.129,31

1.683.129,31

1.416.486,31

RECEITATT DE CONTRIBUIÇÕES

ANUIDADES

RECEITATT DE SERVIÇOS

EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS

RECEITATT S DIVERSAS DE SERVIÇOS

FINANCEIRAS

JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

ATUALIZAÇÃO MONETÁTT RIA

ATUALIZAÇÃO MONETÁTT RIA SOBRE ANUIDADES

ATUALIZAÇÃO MONETÁTT RIA SOBRE MULTLL ATT S DE
INFRAÇÕES
MULTL ATT S SOBRE ANUIDADES
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITATT S CORRENTES

DÍVÍÍ IDA ATIVAVV

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Transferências Financeiras Recebidas

Recebimemm ntos Extraorçamemm ntários

Saldo emespécie do Exercícíí io Anterior

Total:

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2012

0,00

2.030.983,75

846.568,90

4426532,98

Transferências Financeiras Concedidas

Pagamemm ntos Extraorçamemm ntários

Saldo emespécie do Exercícíí io Seguinte

Mara Saleti De Boni

Presidente

CRN/N 1 413

190.092.080-87

1.311.518,88

1.311.518,88

76.599,94

22.783,38

20.998,37

6.328,38

11.969,48

14.520,33

114.262,11

52.268,99

61.993,12

680,41

48,83

5.057,99

56.205,89

46.599,40

46.469,40

130,00

Impresso em: 11/04/2013

ExEE exx rcícíí io Anterior

ExEE exx rcícíí io Anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suzana Ribeiro Gomemm s Pereira Furtrr ado

Tesoureira

CRN/N 1 2305

819.428.931-91

ENCARGOS PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESA DE CAPITATT L

INVESTIMENTOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A
PAGAR

José Eustáquio de Oliveira

Assessor Contábil

CRC-DF Nº 13.373/O

151.371.201-20

0,00

552.548,10

179.965,26

683.972,95

266.643,00

266.643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.024.685,02

718.718,65

4426532,98

ExEE exx rcícíí io Atual

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012

0,00

0,00

0,00

0,00

ExEE exx rcícíí io Anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ExEE exx rcícíí io Anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BALANÇO 
FINANCEIRO 
2012

Notícias CRN-1
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As certifi cações e os selos de qualidade são um diferen-

cial para as empresas junto aos seus clientes, gerando a 

credibilidade de que aquele estabelecimento preenche 

os requisitos legais e técnicos de produção e de servi-

ços. No caso do setor de produção de refeições, ter esse 

documento é uma garantia aos consumidores da preo-

cupação da empresa com a segurança alimentar e nu-

tricional de seus clientes e com a qualidade do produto 

fi nal oferecido. 

Em julho de 2013, o CRN-1 lançou o projeto piloto do 

Certifi cado CRN-1 Alimenta Saúde, direcionado às em-

presas do Distrito Federal produtoras de refeições que 

cumprirem os requisitos mínimos de gestão de produ-

ção de refeições saudáveis, controle higiênico-sanitário 

e gestão ambiental, além de manterem nutricionistas 

como responsáveis técnicos pela produção. 

Inicialmente serão emitidas 40 certifi cações, tendo prio-

ridade as empresas que tiverem nutricionistas cursando 

a pós-graduação “Gestão da Produção de Refeições Sau-

dáveis”, realizada pelo CRN-1 em parceria com a Univer-

sidade de Brasília (UnB), e cumprirem os requisitos es-

tabelecidos nos termo de adesão e de responsabilidade 

aprovados pelo Conselho. 

Requisitos mínimos para as empresas

• Ter registro ou cadastro no CRN-1 como empresa 

produtora de refeições

• Estar quite com o CRN-1

• Ter nutricionista Responsável Técnico pela produção 

das refeições

• Assinar o termo de adesão e responsabilidade 

elaborado pelo CRN-1

• Cumprir os critérios de Segurança Alimentar e 

Nutricional estabelecidos no termo de adesão

• Pagar as taxas fi xadas para o recebimento da certifi cação

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SERÁ 
ESTENDIDO PARA GOIÁS E MATO GROSSO

A primeira turma do curso de pós-graduação lato sensu 

“Gestão da Produção de Refeições Saudáveis”, iniciado 

em março de 2013, fi nalizou em março de 2013, com 

a entrega das monografi as e defesa dos trabalhos. Está 

sendo negociado com as universidades federais de Goi-

ás e de Mato Grosso a abertura desse curso nesses esta-

dos, tendo por parâmetro a experiência da Universidade 

de Brasília (UnB).

Segundo a Dra. Raquel Botelho, que esteve a frente 

do curso na UnB, esse projeto piloto teve como foco a 

gestão das unidades de produção de refeições de for-

ma cada vez mais efi ciente, mas com a preocupação em 

oferecer uma alimentação mais saudável a sua clientela. 

CRN-1 lança certifi cação para 
empresas de produção de alimentos
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Abertas inscrições 
dos trabalhos 
para o VI Prêmio 
Helena Feijó
O CRN-1 lançou a sexta edição do Prêmio Científi co 

Helena Feijó, com a novidade de que este ano está re-

cebendo também produções científi cas de estudantes 

de graduação em Nutrição. As inscrições estão abertas 

até 5º de julho, para quatro áreas: Nutrição Esportiva, 

Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica e Saúde Pública. 

Os interessados poderão inscrever suas teses (uma por 

área), na sede do CRN-1 em Brasília ou pelo correio, para 

o seguinte endereço: Conselho Regional de Nutricionis-

tas – 1ª Região -SCN - Qd. 1 – Bl. E – Ed. Central Park - Sala 

1.611 - CEP 70711-903 - Brasília – DF

OS INTERESSADOS PODERÃO ACESSAR A ÍNTEGRA DO RE-

GULAMENTO NO SITE WWW.CRN1.ORG.BR OU SANAR SUAS 

DÚVIDAS PELO E-MAIL COMUNICACAO@CRN1.ORG.BR OU 

DIRETAMENTE NA SEDE EM BRASÍLIA (61) 3328-3078.

No ato da inscrição deverão ser entregues: fi cha de ins-

crição, três cópias impressas do trabalho (duas sem iden-

tifi cação), declaração de que trabalho não foi premiado 

anteriormente (modelo anexo no edital), três cópias 

impressas do resumo (duas sem identifi cação) e um CD 

com o trabalho e com o resumo em formato Word.

A premiação será de R$ 1.500,00 para os trabalhos ven-

cedores de cada categoria; para os estudantes haverá 

menção honrosa aos vencedores. Em ambos os casos, os 

trabalhos terão divulgação nos meios de comunicação 

do CRN-1. A solenidade de entrega da premiação e da 

homenagem acontecerá em agosto, em Brasília. 

CALENDÁRIO

ATIVIDADE DATA

Publicação do regulamento do concurso Junho de 2013

Prazo de inscrição e entrega dos trabalhos 1º de junho até 5 de julho de 2013

Divulgação dos resultados fi nais Até 5 de agosto de 2013

Apresentação dos trabalhos Agosto de 2013

Premiação Agosto de 2013

Premiação
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Visão panorâmica 
das ações da 
fi scalização do CRN-1 

A FISCALIZAÇÃO NO CRN1, PAUTADA NA POLÍTICA NACIONAL DE 

FISCALIZAÇÃO, ATUOU EM 2012, COM TRÊS OBJETIVOS PRINCIPAIS: 

• Resgatar do papel do nutricionista como profi ssional de saúde.

• Conscientizar o profi ssional de que a qualidade dos serviços 

prestados é essencial na valorização da profi ssão.

• Contribuir para reconhecimento do profi ssional junto à comunidade, 

gestores e empresários.

Além desta parceria, foi intensifi ca-

da a fi scalização nas empresas con-

cessionárias de alimentação que 

atuam dentro de órgãos públicos e 

unidades do sistema carcerário. Em 

relação à alimentação no sistema 

prisional do Distrito Federal foi iden-

tifi cada uma grande difi culdade na 

manutenção da qualidade nutricio-

nal dos serviços prestados decorren-

tes de limitações nos contratos de 

terceirização dos serviços de alimen-

tação pelo GDF. Foi instaurado um 

grupo de trabalho para tratar deste 

assunto e novas propostas e ações 

estão sendo realizadas tanto no sen-

tido de contribuir na elaboração de 

editais mais comprometidos com a 

segurança alimentar e nutricional 

da população carcerária quanto na 

inserção do nutricionista na gestão 

destes contratos.

Junto a Gerência de Nutrição da SES/

DF, realizamos o levantamento do 

número de leitos e complexidade da 

assistência nutricional de todos os 

hospitais da rede pública no DF e a 

partir destes dados foram elabora-

dos pareceres orientando o quadro 

técnico adequado de nutricionistas 

em cada unidade hospitalar. 

• EM MATO GROSSO
 Sendo a alimentação coletiva a 

área de maior atividade no estado, 

nossa ação se baseou em inserir os 

profi ssionais em empresas privadas 

nas quais cabe a atuação do Nutri-

cionista. Além disso, houve intensa 

orientação aos empresários quan-

to à necessidade e vantagens da 

adequação do quadro técnico. Este 

ano a fi scalização atuou no resgate 

da atuação do nutricionista nestas 

organizações como profi ssional da 

saúde e não somente como gestor, 

com o objetivo de mostrar o diferen-

cial de ter um nutricionista em uma 

empresa de alimentação.

Realizamos visitas fi scais em todos 

os hospitais, públicos e privados da 

capital e dos maiores municípios 

do Estado, para verifi cação do cum-

primento das atribuições do nutri-

cionista e levantamento do quadro 

técnico desses estabelecimentos. De 

posse destes dados foi possível ana-

lisar a situação do serviço de nutri-

ção desses locais e emitir parecer a 

respeito do quantitativo mínimo ne-

cessário para o desempenho efetivo 

das atribuições. 

Foi realizada atuação específi ca tam-

bém junto às Instituições de Longa 

Permanência de Idosos onde a fi sca-

lização realizou visitas no intuito de 

verifi car presença de nutricionista e 

solicitar a sua contratação nos esta-

belecimentos que não existia a atu-

ação deste profi ssional. 

Em todos os municípios visitados 

Destacamos neste ano o lançamen-

to do Curso de Gestão da Produção 

de Refeições Saudáveis que acon-

teceu em consequência dos resul-

tados verifi cados pela fi scalização a 

respeito do desempenho do exercí-

cio profi ssional dos nutricionistas da 

área de produção.  Além das ações 

fi scais de rotina, com base no plane-

jamento estratégico da fi scalização, 

realizamos ações relevantes que re-

latamos a seguir.

• NO DISTRITO FEDERAL
Em parceria com a Secretaria de De-

senvolvimento Social e do Trabalho 

(Sedest) realizamos várias ações 

fi scais junto às empresas fornece-

doras de refeições que atuam nos 

restaurantes comunitários. Foram 

realizadas orientações aos nutricio-

nistas responsáveis técnicos quanto 

ao desenvolvimento das atribuições 

obrigatórias e ainda aos empresários 

quanto à necessidade de adequação 

do quadro técnico de nutricionistas 

para um bom funcionamento de 

cada unidade. 
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por essa fi scalização, os profi ssionais 

atuantes no Programa Nacional de Ali-

mentação Escolar (PNAE) foram orien-

tados quanto às atribuições, bem 

como foi realizado o levantamento de 

quadro técnico necessário. 

Houve ação conjunta com a FPI (Fisca-

lização Preventiva Integrada), em par-

ceria com 34 instituições como conse-

lhos profi ssionais, Ministério Público, 

Vigilância Sanitária, com realização de 

visitas em presídios, casas de recupe-

ração de dependentes químicos, hos-

pitais e outros estabelecimentos. 

• EM GOIÁS 
Foram intensifi cadas ações em re-

lação às empresas fornecedoras de 

dietas enterais, atuantes em hospitais 

privados. Nesse sentido, foi feito um 

levantamento sobre as empresas atu-

antes em Goiânia, com levantamento 

do QT de Nutricionistas. Houve reu-

nião com Nutricionistas destas em-

presas e RTs dos Hospitais privados, 

com o intuito de se verifi car as rela-

ções entre ambas dentro do hospital. 

Foram também feitas visitas a estes 

hospitais para verifi cação da atuação 

da RT quanto à nutrição clinica. 

Ocorreu ação conjunta com a VISA/

Goiânia e Anápolis, o SINEG (Sindica-

to de Nutricionistas de Goiás) e o LA-

CEN (Laboratório Central), por meio 

do grupo de trabalho de nutrição 

clínica, com o objetivo de elaboração 

de um projeto de monitoramento de 

dietas enterais em Goiânia. 

Também foram realizadas fi scaliza-

ções nos hospitais públicos de Goi-

ânia, devido às mudanças ocorridas 

na sua administração, que foi assu-

mida por organizações sociais. O 

CRN1 solicitou a estas organizações 

sociais a adequação do dimensio-

namento quanto ao quantitativo de 

nutricionistas atuantes na nutrição 

clinica e orientou aos nutricionistas 

RT como procederem quanto a esta 

nova administração. Além da inten-

sa ação fi scal na área clínica, foram 

intensifi cadas as fi scalizações nas 

empresas inscritas no Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT), 

quanto à exigência de RT pelo pro-

grama, e nas concessionárias de 

alimentação dos hospitais públicos 

para realizar levantamento do di-

mensionamento do quadro técnico 

e orientar a adequação do número 

de nutricionistas. 

• EM TOCANTINS 
O foco do CRN-1 em Tocantins foi a 

contratação de nutricionistas para 

o Programa de Alimentação Escolar 

(Pnae), que já vinha sendo defendi-

do há um tempo junto à Secretaria 

de Educação, mas que foi intensifi -

cada em função do surto de intoxi-

cação alimentar em escolas públicas 

de Araguaína. Nesta cidade, o CRN-1 

reuniu-se com a Diretoria Regional 

de Ensino e com a Promotoria da 

Infância e da Juventude e desses 

encontros foi acordado e assinado 

o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) 

redigido pelo Ministério Público Es-

tadual (MPE), juntamente com as 

secretarias de saúde e de educação 

do município e do estado com o ob-

jetivo de encontrar soluções para os 

problemas relativos à execução do 

Pnae, principalmente quanto à falta 

de profi ssional nutricionista.

Também foi elaborado Termo de 

Cooperação entre a Vigilância Sani-

tária (Visa) municipal e o CRN-1 para 

fi scalização de pessoas jurídicas na 

área de alimentos. Na oportunidade, 

o CRN-1 apresentou denúncia ao MP 

– Vara da Saúde sobre a situação do 

Hospital Regional de Araguaína (esta-

dual) a fi m de sanar as irregularidades 

detectadas nas visitas de fi scalização 

do CRN-1, principalmente relaciona-

das à situação estrutural precária e à 

falta de nutricionistas naquela e em 

outras unidades do estado. 

•  OUTRAS AÇÕES
No tocante ao Pnae, a fi scalização, 

amparada pela Lei 11.947/2009, 

ainda atuou prioritariamente na exi-

gência da presença do nutricionista 

RT em cada um dos 526 municípios 

de nossa jurisdição. Realizamos no-

tifi cação a todas as prefeituras em 

que a fi scalização detectou quadro 

técnico defasado. 

Vale destacar que em Mato Grosso 

e no Distrito Federal, nutricionistas 

da equipe de fi scalização represen-

taram o CRN-1 no Conselho de Ali-

mentação Escolar (CAE), atuando 

em conjunto com o Ministério Públi-

co e a Vigilância Sanitária. 

No Distrito Federal, participamos de 

reunião com Secretário de Educação 

para discutir sobre as difi culdades en-

contradas no âmbito da fi scalização 

do CAE, a melhoria da qualidade da 

merenda escolar, a necessidade da re-

alização de ações de educação nutri-

cional e a vedação/controle da comer-

cialização de alimentos não saudáveis 

pelas cantinas comerciais que funcio-

nam dentro das escolas públicas.  
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Assessoria Jurídica

A importância do 
registro profi ssional 
perante o CRN -1
*DR. BRUNO VASCONCELOS – ASSESSOR JURÍDICO DO 
CRN-1 PELA RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA

Inicialmente, vale esclarecer que o Conselho Regional 

de Nutricionistas da 1ª Região é uma autarquia federal 

criada pela Lei 6.583/1978 dotada de personalidade jurí-

dica própria, com autonomia administrativa e fi nanceira. 

Seu papel primordial perante os profi ssionais é orientar, 

disciplinar e fi scalizar o exercício profi ssional do Nutri-

cionista, proporcionando uma maior segurança aos des-

tinatários dos serviços prestados.

A referida lei, em seu artigo 15, é bem clara no tocante 

ao livre exercício profi ssional, condicionado à expedição 

de carteira profi ssional pelo Conselho Regional compe-

tente. Vejamos:

Art. 15. O livre exercício da profi ssão de nutricionista, 

em todo o território nacional, somente é permitido ao 

portador de Carteira de Identidade Profi ssional expe-

dida pelo Conselho Regional competente.

Frisa-se que somente é possível a expedição da respecti-

va carteira ao profi ssional Nutricionista que estiver devi-

damente registrado nos quadros do Conselho Regional 

de sua região, conforme está expressamente disposto 

no artigo 1° da Lei 8.234/1991, in verbis:

Art. 1º. A designação e o exercício da profi ssão de Nutricio-

nista, profi ssional de saúde, em qualquer de suas áreas, são 

privativos dos portadores de diploma expedido por escolas de 

graduação em nutrição, ofi ciais ou reconhecidas, devidamen-

te registrado no órgão competente do Ministério da Educação 

e regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionis-

tas da respectiva área de atuação profi ssional  (grifo nosso).

Com o registro realizado perante o CRN competente, ao 

profi ssional Nutricionista é autorizada a atuação nos mol-

des da legislação vigente, demonstrando, assim, estar de-

vidamente habilitado e qualifi cado para o exercício legal 

da profi ssão, observando e respeitando, inclusive, os dita-

mes éticos estabelecidos na Resolução n. 334/2004 edita-

da pelo Conselho Federal de Nutricionistas.

A importância do registro signifi ca respeito à categoria 

profi ssional e obediência à legislação que criou o regu-

lamentou a profi ssão de Nutricionista e comprova que 

você encontra-se qualifi cado e habilitado a exercer le-

galmente a sua profi ssão, sendo imperioso frisar que o 

registro só pode ser suspenso/cancelado mediante soli-

citação e cumprimento dos procedimentos necessários, 

estando sujeito ao pagamento de anuidades, taxas e ou-

tros emolumentos legais.

No tocante à representatividade da classe profi ssional é 

visível a atuação dos CRNs de todo o Brasil visando me-

lhores condições de trabalho aos profi ssionais Nutricio-

nistas, que somente se torna possível com a colaboração 

de todos que compõem o quadro do seu CRN.

Por fi m, vale ressaltar que aquele profi ssional que estiver 

atuando sem possuir registro perante o CRN, sem portar 

sua carteira de identidade profi ssional e, por consequ-

ência, sem habilitação para exercer a profi ssão dentro 

dos ditames legais, estará sujeito a penalidades como 

multa e poderá responder civil e penalmente por exer-

cício ilegal da profi ssão.

Dessa forma, somente é possível ter uma classe profi s-

sional forte e respeitada perante a sociedade por meio 

de uma conscientização do profi ssional Nutricionista 

sobre a importância de estar registrado, estando em dia 

com as suas obrigações ético-fi nanceiras, proporcionan-

do ao CRN condições mínimas para exercer o seu papel 

instituído em lei, aumentando as ações de fi scalização e 

orientação dos profi ssionais Nutricionistas.
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Congresso 
debaterá Saúde 
da Pessoa com 
Defi ciência

o evento. A mais recente manifestação de apoio veio da 

primeira-dama do Distrito Federal, Dra. Ilza Queiroz, que 

abordou a importância desse evento para trazer a dis-

cussão desse tema entre governo, profi ssionais da saúde 

e sociedade para que possamos avançar nos quesitos in-

clusão e acessibilidade.   

Na abertura do Congresso, haverá palestra magna com o 

neurocientista Prof. Dr. Miguel Ângelo Laporta Nicolelis. 

Considerado um dos 20 maiores cientistas do mundo nos 

anos 1990, segundo a revista Scientifi c America, o Dr. Nico-

lelis concebeu e lidera o projeto do Instituto Internacional 

de Neurociências de Natal (RN), que tem como uma das 

linhas de pesquisa o desenvolvimento de interfaces cére-

bro-máquina para restaurar a função neurológica. Também 

coordena um grupo de pesquisadores da área de Neuroci-

ência da Universidade Duke (Durham, Estados Unidos). 

Para a área da Nutrição, o CRN-1 está montando uma 

programação com convidados especialistas em aten-

dimento a pacientes com necessidades especiais e re-

presentantes de órgãos governamentais que elaboram 

políticas públicas da saúde. Durante o Congresso haverá 

visitação da feira de produtos e serviços voltados para a 

pessoa com defi ciência, além de ofi cinas que proporcio-

narão múltiplas vivências.

OS CONSELHOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

PROMOVERÃO DE 6 A 8 DE DEZEMBRO, EM BRASÍLIA-

-DF, O 1º CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE SAÚDE 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (1º CISPOD), TENDO DE-

FINIDO COMO TEMA CENTRAL “UNINDO FORÇAS POR 

UMA SAÚDE INCLUSIVA: INTEGRALIDADE NA ATEN-

ÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA”.

O Congresso será um espaço privilegiado para discussão 

do tema ainda incipiente nos programas e políticas de 

saúde, e também no ensino, aprendizado e pesquisa vol-

tados para o atendimento desse público específi co. Mais 

importante: propiciará a aproximação e a troca de expe-

riências entre os profi ssionais de saúde que atuam na 

abordagem de pacientes com necessidades especiais.

Os nutricionistas que tiverem estudos focados na saú-

de da pessoa com defi ciência terão a oportunidade de 

inscrever trabalhos científi cos, que poderão ser selecio-

nados para apresentação no Congresso. As normas para 

inscrição serão divulgadas pela Comissão Científi ca do 

1º CISPoD no site do evento (www.cispod.com.br) a par-

tir de abril de 2013.

O CRN-1 tem participado ativamente das comissões or-

ganizadoras e científi cas do Congresso e também das 

reuniões com órgãos públicos em busca de apoio para 
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O evento acontecerá no Centro de Convenções de Brasí-

lia, com participação das áreas de Nutrição, Odontologia, 

Educação Física, Psicologia, Medicina e Fonoaudiologia. 

A diretoria do CRN-1 participa ativamente da comissão 

organizadora e indicou as nutricionistas Rita Akutsu 

(UnB), Karin Eleonora (UnB) e Renata Fortes (HRAN) para 

comporem a comissão científi ca do evento.

A expectativa deste congresso é que se reafi rme a im-

portância do interesse acadêmico e profi ssional como 

uma proposta real para o enfrentamento das difi culda-

des e realidades encontradas no atual atendimento à 

saúde deste grupo populacional.

SERVIÇO

1º CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE

SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

TEMA: “UNINDO FORÇAS POR UMA SAÚDE INCLUSIVA: 

INTEGRALIDADE NA ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA”

Realização: Conselhos Regionais da área da Saúde

Data: 6 a 8 de dezembro de 2013

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília-DF

Informações: www.cispod.com.br 

Inscrições: a partir de 15 de março de 2013 no site http://

www.cispod.com.br/inscreva-se/inscricoes-1-cispod 

Inscrições

As inscrições para o evento deverão ser feitas no site 

do Congresso, em www.cispod.com.br a partir do dia 

15 de março de 2013, conforme as orientações abaixo:

1 - Até o dia 31 de maio de 2013 – o valor de inscrição será 

de R$ 400,00. Associado Efetivo da Associação Brasileira de 

Odontologia para pessoa com defi ciência e dos Conselhos 

Profi ssionais parceiros, devidamente em dia com as suas 

obrigações, investirá R$ 200,00.

2 - De 1º de junho até 31 de agosto de 2013 – o valor de ins-

crição será de R$ 450,00. Associado Efetivo da Associação 

Brasileira de Odontologia para pessoa com defi ciência e 

dos Conselhos Profi ssionais parceiros, devidamente em dia 

com as suas obrigações, investirá R$ 225,00.

3 - A partir de 1º de setembro de 2013 – o valor de inscrição 

será de R$ 500,00. Associado Efetivo da Associação Brasilei-

ra de Odontologia para pessoa com defi ciência e dos Con-

selhos Profi ssionais parceiros, devidamente em dia com as 

suas obrigações, investirá R$ 250,00.

4 - Estudante universitário pagará R$100,00 inicial, 

R$150,00 até 31 de agosto e depois R$200,00.
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Critérios básicos 
para uma gestão 
com competência
ANDREA CARNEIRO SILVA REZENDE

Produção de Alimentos

“A palavra gestão signifi ca gerenciamento, administração, 

onde existe uma instituição, uma empresa, uma entidade 

social de pessoas, a ser gerida ou administrada.” É 

imperativo dizer que gestão requer capacitação e 

competência por excelência, uma vez que temos cada 

vez mais frequentes no mercado clientes exigentes e 

sofi sticados em busca constante de qualidade, sucesso, 

lucratividade, competitividade, sobrevivência e maior 

participação no mercado. 

Como o profi ssional de nutrição pode estar preparado, 

capacitado e alinhado com esta rede de negócios a fi m 

de ter uma performance em excelência na gestão de ser-

viços de alimentação?

Alguns critérios em escala de prioridades que devem 

ser pontuados para fazer e garantir uma consultoria e 

assessoria com excelência e competência.

O profi ssional deve estar engajado com 

a ideia de que ao fazer as coisas sempre 

do mesmo jeito, não há como querer ter 

algo diferente no resultado. Entretanto 

fazer as mesmas coisas focando detalhes, 

objetividade e clareza nos dados 

possibilitará fazer a diferença e garantir 

uma performance de sucesso. 

1– Conhecer e aplicar as funções administrativas do 

PDCA (plan-do-check-ajuste, ou seja planeje-execute-

confi ra-corrija as falhas) no “core business” em questão.

2 – Ter claramente expresso o que seu cliente quer 

alcançar e como.  

3 – Entender tecnicamente de planejamento físico 

(layout) de um serviço de alimentação a fi m de que, que 

uma vez adequado, garantir racionalização das ações 

básicas como: recursos humanos, fl uxo de operações, 

cruzamento de gêneros e funcionários, uso dos 

maquinários e planejamento do cardápio.

4 – Utilizar ferramentas de qualidades que garantam 

resultados tangívies e não tangíveis ao negócio.

5 – Estudar e vivenciar marketing pessoal e profi ssional.

6 – Saber avaliar um processo técnico-administrativo no 

serviço de alimentação através de indicadores racionais 

que resultem em lucro ao cliente como planejamento 

correto do cardápio, política de controle de estoque, 

controle de custo, como defi nir fornecedores e como 

defi nir padrão de matéria-prima e insumos ao serviço.

7 – Estar no mercado atuando e dizer-se “estou em crescimento” 

e ter uma imagem, uma marca de serviço prestado. 

São eles: 
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AGROTÓXICOS 
EM ANÁLISE

Atualmente, o Brasil é o maior mercado consumidor 

de agrotóxicos do mundo e a exposição a esses pro-

dutos tem se confi gurado um sério problema de saúde 

pública, de acordo com estudo da consultoria alemã 

Kleff mann Group (2009). O uso incorreto dos agrotóxi-

cos (concentrações inadequadas; não indicação para a 

cultura alvo; não observância de tempo de carência etc.) 

está também na base da maior exposição e consequente 

dano à saúde (PREZA, D.; AUGUSTO, L., 2012). 

O primeiro grupo a ser atingido são os trabalhadores ru-

rais, que carecem de proteção e cuidado com sua saúde 

e em seguida os consumidores. De modo geral, ambos 

necessitam de informações básicas sobre os riscos ine-

rentes ao uso e consumo desses produtos. 

Entre os órgãos governamentais, cabe ao Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) manter a 

qualidade e a efi cácia dos agrotóxicos usados no Brasil e, 

ao mesmo tempo, diminuir o risco que a aplicação des-

ses produtos pode oferecer à saúde e ao meio ambiente. 

Para utilizar agrotóxico é necessário que o mesmo seja 

registrado pelo MAPA, pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa 

(MAPA, 2013). 

A Anvisa coordena as ações na área de toxicologia do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com o objetivo 

de regulamentar, analisar, controlar e fi scalizar produtos 

e serviços que envolvam riscos à saúde – agrotóxicos, 

componentes e afi ns e outras substâncias químicas de 

interesse toxicológico. 

A Agência realiza a avaliação toxicológica para fi ns de 

registro dos agrotóxicos, reavalia moléculas já registra-

das e normatiza e elabora regulamentos técnicos e mo-

nografi as dos ingredientes ativos dos agrotóxicos. Além 

disso, coordena o Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos nos Alimentos (PARA), a Rede Nacional de 

Centros de Informação Toxicológica (Renaciat) e promo-

ve capacitações em toxicologia. 

O PARA foi iniciado em 2001 pela Anvisa com o objetivo 

de avaliar continuamente os níveis de resíduos de agro-

tóxicos nos alimentos in natura que chegam à mesa do 

consumidor. As vigilâncias sanitárias dos estados parti-

cipam desse programa e realizam os procedimentos de 

coleta dos alimentos nos supermercados e envio aos la-
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boratórios de referência para análise (ANVISA, 2013). 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-

cional (Consea), instrumento de articulação entre gover-

no e sociedade civil na proposição de diretrizes para as 

ações na área da alimentação e nutrição, tem fomentado 

o debate sobre agrotóxico em suas várias instâncias na-

cional e estaduais. Em Goiânia-GO, realizou uma Confe-

rência em maio de 2011 e aprovou a criação de Fórum 

Goiano sobre Agrotóxicos para discutir a questão. Esse 

fórum foi lançado em novembro daquele ano e desde 

então se reúne mensalmente e conta com a participação 

de mais de 30 entidades.

Entre as ações do Fórum Goiano sobre Agrotóxicos 

destacam-se a realização de uma audiência pública em 

comemoração ao Dia Mundial da Saúde (7 de abril), que 

ocorreu em abril de 2012, e um seminário em comemo-

ração ao Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro) 

do mesmo ano. Este seminário, que teve mais de 250 

participantes, contou com palestra do Professor Doutor 

Wanderlei Pignati (UFMT), que apresentou pesquisa de 

agrotóxicos em leite materno, além de uma feira de pro-

dutos orgânicos no local do evento.

Um grande incentivo para a agricultura familiar veio 

com a aprovação da Lei 11.947 de 16 de junho de 2009, 

determinando que no mínimo 30% da alimentação 

escolar sejam adquiridos diretamente de agricultores 

familiares, sem licitação. A prioridade é para alimentos 

agroecológicos, que ganham especial distinção através 

dessa lei, que determina que eles estejam em primeiro 

lugar na compra para a alimentação escolar, enquanto 

seus preços podem ser até 30% superiores aos produtos 

convencionais (CEPAGRO, 2011).

 Diante de tantas informações, cabe ao profi ssional nu-

tricionista conhecer a legislação brasileira no que se re-

fere aos temas abordados e as alternativas aos produtos 

que contêm agrotóxicos, para melhor orientar os clien-

tes, assim como participar da organização de entidades 

e eventos que visam à garantia da segurança alimentar e 

nutricional da população brasileira.
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TOCANTINS 
PRESIDENTE DO CRN-1 NA ABERTURA

DO SIMPÓSIO DE NUTRIÇÃO DA UFT

“Panorama dos Nutricionistas no Brasil” foi o tema da pa-

lestra da presidente do CRN-1, Mara Saleti De Boni, na 

abertura do I Simpósio Brasileiro de Saúde e Nutrição 

e III Semana Acadêmica de Nutrição, promovido pelo 

Curso de Nutrição da Universidade Federal do Tocantins 

(UFT) de 28 de fevereiro a 2 de março de 2013. Também 

estavam presentes pelo CRN-1 a vice-presidente Maria 

Cristina Guedes e a conselheira de Tocantins Salete Klein.

Com o tema “Ciências Básicas: Interface entre a Ciência e 

a Formação Profi ssional”, o Simpósio abordou assuntos 

das diferentes áreas da nutrição, além de temas direcio-

nados as várias áreas das ciências básicas e da saúde, em 

um contexto transdisciplinar. 

Formação Profi ssional

Em junho, o corpo docente do curso de Nutrição da 

Universidade Federal de Tocantins e representantes dis-

centes discutiram os quatro pontos propostos pela Co-

missão de Formação Profi ssional do CFN, sobre temas 

relativos à formação de profi ssionais e aproximação das 

IES com o Sistema CFN/CRNs. A coordenadora do curso, 

Dra. Tatiana Evangelista, participou posteriormente da 

Ofi cina Regional de Formação Profi ssional, promovido 

pelo CRN-1 em Brasília.

MATO GROSSO
AÇÕES DA DELEGACIA DO CRN-1 EM MT

No último trimestre de 2012, a delegacia do CRN-1 em 

Mato Grosso esteve presente em uma série de ações re-

lacionadas à saúde, alimentação e nutrição.

No mês de outubro, a equipe do CRN-1 participou da 

organização e realização da IX Semana Estadual da Ali-

mentação Saudável, programada pela Secretaria de Es-

tado de Saúde em comemoração ao Dia Mundial da Ali-

mentação, que teve como tema “Cooperativas Agrícolas 

Alimentam o Mundo”.

O CRN-1 também integrou a Fiscalização Preventiva In-

tegrada (FPI), onde foram visitadas casas de recuperação 

com o intuito de orientação e fi scalização do exercício 

profi ssional. Dentre as ações da FPI, realizou-se também 

o planejamento das ações para o ano de 2013. Ainda 

compondo equipes técnicas, o CRN-1 esteve presente 

na comissão que avaliou os serviços de saúde ligados 

à saúde mental, incluindo visitas a locais como o CAPS 

Adauto Botelho. 

Neste último trimestre também participou de reuniões 

dos Conselhos Estadual e Municipal de Segurança Ali-

mentar (Consea) e dos Conselhos Estadual e Municipal de 

Alimentação Escolar (CAE), onde o CRN-1 possui assento 

como representante da sociedade civil organizada.

Foram realizadas também visitas de fi scalização na ci-

dade de Tangará da Serra/MT, com o intuito de orientar 

os profi ssionais e verifi car a regularidade das empresas 

ligadas ao ramo de alimentação e Nutrição.

Para 2013, está prevista a continuidade nas representações 

nos Consea’s e CAE’s, apoio a eventos técnico-científi cos, vi-

sitas da fi scalização no interior do estado, entre outros.

DOS ESTADOS
N O T Í C I A S

O atendimento da delegacia é de 8h30 às 12h – 13h às 17h30 (segunda 

a sexta-feira), na Quadra 101 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, 

Lote 03, Sala 505 – Ed. Executivo Carpe Diem – Centro – Palmas-TO – 

CEP 77015-002; ou pelo telefone (63) 3217-2406.
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1º CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE SAÚDE DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CISPOD

Data: 6 a 8 de Dezembro de 2013

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – 

Brasília-DF

Realização: Conselhos Profi ssionais da Área da Saúde

Informações: www.cispod.com.br 

 V Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada (CBNI), 

Ganepão 2013 e Congresso Brasileiro de Pre, Pro e Sim-

bióticos (PreProSim)

Data: 18 a 22 de junho de 2013

Local: Centro Fecomercio de Eventos - Rua Dr. Plínio 

Barreto, 285 - Bela Vista - São Paulo-SP

Informações: www.ganepao.com.br 

12º CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEI-

RA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – SBAN

Data: 13 a 16 de agosto de 2013

Local: Hotel Mabu Spa & Resort

Cidade: Foz do Iguaçu/PR

Promotor: Sociedade Brasileira de Alimentação e 

Nutrição – SBAN

Tema Central: Nutrição e Saúde ao Longo dos Ciclos da Vida

Informações: Meeting Eventos – 11 3849-0379/8263 

sban@meetingeventos.com.br 

www.sban.org.br/congresso2013

MEGA EVENTO NUTRIÇÃO 2013

14º CONGRESSO INTERNACIONAL DE NUTRIÇÃO, LON-

GEVIDADE E QUALIDADE DE VIDA

14º CONGRESSO INTERNACIONAL DE GASTRONOMIA 

E NUTRIÇÃO

1º CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA

9º FÓRUM NACIONAL DE NUTRIÇÃO

8º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA AMERICAN ACADE-

MY OF NUTRITION AND DIETETICS (USA)

6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA NUTRITION SOCIETY 

(UNITED KINGDOM)

6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DO LE CORDON BLEU 

(França)

 1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GASTRONOMIA 

MOLECULAR (França)

14ª EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM 

NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Data: 3 a 5 de outubro 2013

Local: Centro de Convenções Frei Caneca – São Paulo-SP

Realização: Nutrição em Pauta

Informações: www.nutricaoempauta.com.br

III CONGRESSO BRASILEIRO DE ALIMENTAÇÃO PARA 

COLETIVIDADE

II CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ALIMENTAÇÃO 

PARA COLETIVIDADE

Data: 13 a 15 de novembro de 2013

Local: Fortaleza-CE

Secretaria Geral / Inscrições / Informações: Indica Co-

municação e Eventos

Av. Dom Luis, 1.200 - sala 1812 -Pátio Dom Luis - Torre 

Business - Aldeota - fortaleza/CE

Fone: (85) 3246-3402/ Cel: (85) 9926-2616 / 78116425 / 

Nextel: 97*3274

E-mail: contato@indicaeventos.com.br

Realização: FNN e Sindicato dos Nutricionistas do Ceará

A G E N D A
DA NUTRIÇÃO
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