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Editorial

A

gestão “Articulação e Atitude: ampliando conquistas” parabeniza todos os Nutricionistas,
especialmente aqueles que atuam no Rio de
Janeiro e Espírito Santo, pelo nosso dia comemorado em 31 de agosto.
Atualmente somos 100 mil profissionais em todo o
Brasil. Temos a satisfação de estar à frente da gestão do
CRN-4, acompanhando de perto as conquistas da profissão que tiveram a participação direta do Sistema CFN/CRN
e trabalhar para ampliá-las. Somos reconhecidos como
profissionais de saúde, que atuam com ética, profissionalismo e comprometimento, contribuindo para promover
o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável
(DHAA) e garantir a qualidade de vida e a segurança alimentar e nutricional da população. Conquistamos o respeito e a valorização junto à sociedade, aos gestores e a
outros profissionais com quem atuamos.
Nesta edição abordamos o tema da Valorização Profissional, com a ótica de quem acabou de se formar e
de quem já está na Nutrição há muito tempo. Também
mostramos o trabalho que a Fiscalização está fazendo
dentro do projeto de inserção dos nutricionistas nas políticas públicas.
A partir do lançamento da cartilha, “O nutricionista
em Alimentação Coletiva e o Direito do Consumidor”, elaborada pelo CRN-4, na Câmara Técnica de Alimentação
Coletiva, entrevistamos três profissionais que atuam no
segmento de hotéis para avaliar se a publicação contribuiu efetivamente para um trabalho de excelência nesta
área.
Destacamos ainda que este ano, em setembro, será
realizado em Vitória (ES) o Congresso Brasileiro de Nu-
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trição (Conbran). O evento é considerado um dos mais
importantes para nossa categoria. A 23ª edição do
Conbran tem como tema “Alimentação e Nutrição nos
Excessos e na Fome Oculta: onde estamos e para onde
vamos?”. Por estar em nossa jurisdição, o CRN-4 terá um
stand onde levará o Projeto CRN-4 Itinerante, a fim de
atender os nutricionistas com atualizações de cadastro
entre outros serviços. Serão realizadas outras atividades
promovidas pelo CFN. Fique atento à programação!
Em comemoração aos 73 anos de profissão no
Brasil e ao Dia do Nutricionista, o CRN-4 promoverá
eventos inéditos no Rio de Janeiro em parceria com a
UniRio e a Anerj e, no Espírito Santo em parceria com o
Consea/ES, FOSAN/ES e as associações de Nutrição e de
Celíacos. Confira a programação na página 16. No Rio,
vamos implementar uma dinâmica interativa, em que os
participantes poderão debater diretamente com os palestrantes convidados, mas também terão a possibilidade de usar um e-mail para encaminhar suas perguntas.
Também realizaremos como parte das comemorações, em parceria com o Telessaúde da Uerj, o Seminário Virtual com o tema “Atuação em Nutrição Clínica
Hospitalar”.
Parabenizamos você, Nutricionista, pela contribuição
à valorização da nossa profissão com seu trabalho.
Feliz Dia dos Nutricionistas!
Kátia Cardoso dos Santos
Presidente CRN-4
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Informes

Saúde suplementar
Mudanças são favoráveis
aos nutricionistas
Foi sancionada a Lei 13.003/2014 que altera
a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência
à saúde, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, para
tornar obrigatória a existência de contratos escritos
entre as operadoras e seus prestadores de serviços: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011
-2014/2014/lei/l13003.htm A lei assegura as mudanças a partir de 24 de dezembro de 2014, que
são favoráveis aos nutricionistas e pacientes.
Os planos serão obrigados a substituir o prestador
de serviços de saúde por outro equivalente, quando
ocorrer, e comunicar a substituição aos consumidores
com, no mínimo, 30 dias de antecedência; até então,
essa exigência englobava apenas os hospitais e agora
passa a valer para os demais prestadores de serviços,
como laboratórios, clínicas e profissionais de saúde.
Saiba mais acessando www.crn4.org.br

Código de Ética
As recentes alterações feitas no Código de Ética dos Nutricionistas priorizam adequações na redação de determinados artigos para melhor entendimento dos profissionais.
Cabe destacar que essas alterações foram necessárias,
mediante uma série de relatos dos Conselhos Regionais,
ao se depararem com possíveis casos de infrações, cuja
interpretação possibilitava entendimentos dúbios.
A Resolução CFN 541/2014 alterou seis artigos: 6°, 7°,
15, 16, 19 e 21. As mudanças consistem na alteração da
redação dos artigos 6º, 7º , 15, 16, 19 e 21 e acréscimo de
parágrafos ao artigo 7°.
As alterações são relacionadas aos seguintes tópicos:
realização de consulta presencial, realização de prática
baseada em evidências cientificas, orientação de estagiários, publicidade, menção de marcas no momento da prescrição dietética, entre outros. Para conferir a Resolução
CFN 541/2014 na íntegra acesse o site www.crn4.org.br
O Sistema CFN/CRN ainda promoverá uma reformulação do Código de Ética, com previsão para três anos
de estudos. A importância da participação do nutricionista nesse processo é fundamental. O cronograma dessas
ações será divulgado nos veículos de comunicação do
CRN-4. Participe!
Revista CRN-4 Agosto de 2014
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Seminário

Consolidação do SISAN no Estado do Rio de Janeiro

A

necessidade de intersetorialidade nas ações de segurança alimentar e nutricional
nos municípios deu o tom do
I Seminário Consolidando o SISANS/
RJ (Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional do Estado do
Rio de Janeiro), promovido pela Superintendência Estadual de Segurança
Alimentar da Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos (RJ), no dia
24 de julho. Segundo a superintendente Kátia Cardoso, o evento foi organizado com o objetivo de sensibilizar
os municípios fluminenses a aderir ao
sistema.
A representante da Secretaria executiva da CAISAN Nacional, Telma
Castelo Branco, defendeu a ampliação
do SISANS/RJ com ações intersetoriais
e salientou que o sistema passa por
um momento de consolidação em nível
nacional, com o movimento de adesão
de todos os Estados. Ela aproveitou
a ocasião para expor um panorama
do SISAN no Brasil, apontando, entre
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outros itens, seus objetivos, estrutura,
características, avanços e desafios.
- A adesão ao sistema é importante para garantir o Direito Humano à
Alimentação Adequada e Saudável e
aumentar a força política, além de possibilitar a participação dos municípios
nos processos de elaboração e definição em políticas na área e de maior
pontuação em concorrência por projeto
– afirmou, ressaltando que o DHAA
envolve áreas afins, o que justifica sua
transversalidade.
A representante da sociedade civil
no Consea Nacional, Gleyse Peiter, explicou que os municípios que pretendem aderir ao SISANS/RJ precisam criar
seus Conseas para dar legitimidade às
políticas apresentadas. Segundo ela,
os Conseas são órgãos de assessoramento que enriquecem as políticas dos
municípios, sendo, sobretudo, espaços
de encontro, discussão e consenso.
Segundo a representante do Consea
estadual, Rosa Maria Alvarenga, é necessário ampliar a luta em defesa da

política do SISAN nos municípios e
consolidar as duras conquistas obtidas
nos últimos anos.
- Essa política é de competência do
Estado, mas se a sociedade civil não
trabalhar em conjunto para que ela
aconteça, é difícil sair. É preciso concretizar essa política não só no papel,
mas no dia a dia. Para que o DHAA
seja assegurado em todo o país, é necessário assumir esse compromisso.
Também participaram desse seminário o secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos do Estado do Rio
de Janeiro, João Carlos Mariano; o subsecretário de Integração de Programas
Sociais da Secretaria, Antônio Claret; a
conselheira do Consea-RJ, Rosa Maria
Alvarenga coordenadora da Área de
Alimentação e Nutrição da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro,
Myrian Cruz; a representante do Fórum
Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN),
Vanessa Scholtz, além de secretários e
gestores de 27 municípios.

Seminário

Educação Alimentar e Nutricional na cultura
alimentar contemporânea
*Maria Claudia da Veiga Soares Carvalho

É

preciso destacar neste artigo
que a concepção de educação
de Paulo Freire é aquela que
evidencia o ‘caráter educativo’ das ações de educação alimentar e nutricional e sua ligação com a
cultura, pois sem elas tudo seria diferente. O pensamento desse autor não
é tão novo, mas sua releitura é atual
e afinada com outros teóricos como o
francês Pierre Bourdieu.
Segundo Freire (1987), a cultura
educa, uma vez que “ninguém educa
ninguém, ninguém educa a si mesmo,
os homens se educam entre si, mediados pelo mundo”. Ensinamos coisas
uns aos outros ao mesmo tempo que
também somos ‘ensinados’ pela vida
e pela cultura que nos toma de corpo
e alma, na intimidade do comer. Os
sentidos do olfato e do paladar se
realizam por inteiro, na intimidade
do corpo, ao mesmo tempo que nas
relações sociais que travamos na coletividade. Há um espírito na cultura
contemporânea que nos ensina a
gostar das comidas sem uma razão,
sem sabermos muito bem o porquê
disso. Nossos familiares, vizinhos,
amigos e a mídia nos contaminam e
nos motivam a valorizar e gostar de
algumas comidas mais do que de
outras, ou mesmo a discriminá-las ou
recusá-las.
Incorporamos saberes e práticas a
partir do ambiente cultural, ora passivamente, sem nos darmos conta
disso, ora ativamente, criticando e nos
posicionando com clareza do que, em
parte, é possível fazer. A cultura alimentar nos habita independentemente da nossa vontade e de uma escolha
individual, pois essa escolha é de mão
dupla: escolhemos nossa comida, mas
a partir de toda a cultura já incorporada.
O processo educativo é um espaço
para pensar e para compreender
nossas lembranças, sentidos e os

A cultura alimentar
nos habita
independentemente
de nossa vontade
e de uma escolha
individual.
significados mais profundos incorporados em nossas experiências. A educação também opera como uma via
de mão dupla: é reflexo e instrumento da cultura. No processo educativo
compartilhamos e trocamos emoções,
afetos, saberes, sentidos e significados. Resignificamos o comer cotidianamente, pois criar novos significados
é um exercício humano natural no decorrer da vida. Uma máquina não cria,
só copia.
A intervenção educativa afetuosa
recupera na intimidade do comer uma
potência criativa que se constrói como
uma negociação de valores, sentidos
e significados no contexto social. Um
comer pode ser entendido como tradicional, popular ou moderno, dependendo do contexto. Um frango caipira
pode ser tradicional para um local e
não ser para outro. O significado tradicional, moderno ou popular é resultado de uma espécie de acordo social
implícito na cultura local. Uma comida
saudável pode também ter significados diferentes. O consenso resultante
do diálogo e das disputas simbólicas
na educação alimentar e nutricional
é uma sementinha para desmistificar

uma alimentação saudável universal
e mágica, reafirmando brechas para
construção de novas possibilidades
cotidianas na realidade da cultura
local, onde se vive e onde o comer
é prática. Ao contrário, a imposição
de um ‘comer ideal’ seria o que Freire
denominaria de educação bancária, e
por isso essa concepção é atual: não
queremos mais impor um modo de
comer único nem uma alimentação
universal... temos muitas saídas ainda
por construir e um campo da alimentação e nutrição no início de carreira...
não é mesmo?
A prática do ‘aprender a aprender’
está atualizada porque é desafiante
na diversidade da cultura contemporânea, representa uma busca por um
ponto de equilíbrio entre o quanto
é necessário insistir e o quanto
devemos recuar dentre tantas possibilidades alimentares. O equilíbrio é um
bem estar sutil e volátil que vive na
mesa, na cozinha e nas conversas de
rua e de bares do cotidiano da cultura
alimentar contemporânea.
*Professora de Nutrição da UFRJ
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TND

CRN-4 faz parceria com
escolas técnicas

E

m comemoração ao Dia do
Técnico em Nutrição e Dietética (27 de junho), o Conselho
Regional de Nutricionistas 4a Região (CRN-4) participou
do evento realizado no Colégio Carlos
Gomes, no dia 5 de julho, que teve
como tema “Saúde, Alimentação e Bem
Estar” e do I Simpósio do TND da Zona
Oeste, no Colégio Bezerra de Araújo,
no dia 18 de julho.
No Carlos Gomes, a mesa contou
com o diretor da Instituição, professor
Fernando Barbosa de Oliveira; com a
diretora do CRN-4, Madalena Marques,
a coordenadora pedagógica do Carlos
Gomes, Jurema Garcia; a coordenadora
técnica, Verônica Lima e a professora
Laís Cândida.
O diretor falou sobre o orgulho de
estar à frente de uma instituição de referência. Já Jurema Garcia enalteceu o
apoio do CRN-4 ao curso técnico, que
passa a incluir língua portuguesa na
grade, a fim de preparar os técnicos
para concursos. Ao destacar a visibilidade da área técnica, Verônica crê
que a profissão agora conquista novos
rumos, já que está presente na saúde
e nas políticas públicas. Laís Cândida
fez um relato de sua experiência, destacando a importância da parceria de
nutricionistas e técnicos. Afirmou que
é preciso o TND se organizar como categoria.
Madalena Marques lembrou que
o dia 27 de junho foi escolhido para
marcar a data profissional em função
da criação dos cursos técnicos (Decreto
n 38.643/61). Reafirmou a importância de o CRN-4 representar esta proColégio Carlos Gomes
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Escola Bezerra de Araújo

fissão que tem sido mais valorizada
nas ações de políticas públicas que
envolvem a alimentação e nutrição. Informou que atualmente o CRN-4 tem
cerca de 300 técnicos inscritos, e que
esse número tende a crescer porque os
cursos prometem lançar mais profissionais no mercado. Disse que a gestão
“Articulação e Atitude: ampliando conquistas” tem ressaltado a importância
da parceria dos Técnicos de Nutrição
e Dietética e Nutricionistas para a promoção da saúde, já que são funções
complementares. Madalena lembrou
que o Sistema CFN/CRN tem promovido
campanhas de valorização profissional.
Simpósio
Em comemoração ao Dia do Técnico
em Nutrição e Dietética, o Colégio
Bezerra de Araújo organizou o I Simpósio do TND da Zona Oeste no dia
18 de julho, e contou com a parceria
do CRN-4. O Simpósio apresentou uma
programação intensa com temas de
interesse para a categoria como Nutrição Funcional, Obesidade, Controle de
Qualidade, Irradiação de Alimentos, Publicidade e nova classificação alimentar, além da troca de experiências.
Na mesa de abertura participaram a
presidente do CRN-4, Kátia Cardoso dos
Santos; a diretora Maria José Bezerra
de Araújo e a coordenadora de projeto
pedagógico, professora Neyla Maria
Ribeiro. Kátia destacou que a categoria ainda tem um perfil feminino, assim
como os nutricionistas. Ela explicou o
funcionamento do Sistema CFN/CRN e
a importância da inscrição dos técnicos. A diretora do Colégio ratificou a
satisfação de ver a retomada do curso e o crescente
interesse dos alunos. Neyla
destacou que a procura
pelo curso diminuiu quando
passou para três anos de
duração. Mas o mercado
mudou, a demanda técnica
aumentou e um ano e meio
não seria mais suficientes
para formar os técnicos.

O coordenador do curso de TND,
Daniel Alves de Oliveira, comentou a
reforma curricular do curso e ressaltou
que a profissão de técnico em Nutrição e Dietética está se ampliando,
principalmente no Rio de Janeiro, onde
percebe um maior reconhecimento.
Informou que 14 alunos da primeira
turma já estão inseridos no mercado
de trabalho.
A nutricionista ortomolecular, Lucia-na Lourenço, frisou a importância
do enfrentamento da obesidade e
do aumento das doenças relacionadas. Explicou o que são os alimentos funcionais, fitoquímicos, a diferença de probióticos e prebióticos
e ácidos graxos polinsaturados de
cadeia longa. Deu várias dicas de
como incorporar a alimentação funcional na prática.O Simpósio contou
ainda com a participação das palestrantes Amanda Rocha e Ana Maria
dos Santos. A primeira ressaltou que
ainda há um desconhecimento muito
grande sobre as atribuições dos técnicos, apesar de afirmar que o mercado
é amplo. Já a segunda apresentou
um perfil do consumo alimentar de
estudantes do curso TND (instituição
particular da zona Oeste do Rio de
Janeiro).
A nutricionista Thaíse Santos apresentou o tema ”Atuação do Técnico
no Controle de Qualidade”, enquanto
o engenheiro nuclear e físico, Samuel
Queiroz Pelegrineli, que coordenada o
Curso Técnico de Radiologia do Bezerra
de Araújo, abordou o tema “Irradiação
de alimentos/método de conservação”.
Afirmou que a irradiação de alimentos
deve ser vista como uma tecnologia
emergente, limpa e segura, salientando
que é uma área que requer muita informação, devendo os profissionais que
atuam com Nutrição pesquisar mais
sobre essa técnica. Jucia Tavares, nutricionista e pesquisadora de campo da
Uerj, fomada pela Faculdade Bezerra
de Araújo, trabalhou com o tema “Publicidade e Nova Classificação Alimentar: o que precisamos saber”.

Artigo

Boas Práticas Ambientais na Produção
de Refeições em Serviços de Alimentação
*Luciléia Granhen Tavares Colares
A sustentabilidade tem sido um assunto muito debatido em todas as áreas profissionais
para a preservação do planeta. O CRN-4 acredita que o Nutricionista precisa se envolver mais com
o tema, pois suas atividades técnicas podem contribuir para amenizar os impactos ambientais,
principalmente na Alimentação Coletiva que inclui, entre outras atividades, o planejamento de
cardápio, armazenamento e controle de resíduos (sobras e restos) e de recepção de alimento.

A

alimentação está se configurando um tema cada
vez mais relevante no que
diz respeito aos impactos ambientais causados
desde sua produção, passando pela
distribuição e consumo, visto que há
necessidade de utilização de recursos
naturais, como água e energia, em
qualquer uma dessas fases e ainda há
grande desperdício em toda a cadeia
produtiva.
Devido à crescente necessidade
de alimentação fora do lar, apontada na última Pesquisa de Orçamento
Familiar (POF 2008-2009), publicada
pelo IBGE em 2010, as boas práticas
ambientais na produção de refeições
em serviços de alimentação podem
contribuir para uma alimentação mais
saudável e sustentável que respeite
os aspectos de saúde, econômicos,
sociais e ambientais.
As boas práticas ambientais envolvem a utilização de estratégias de
uso racional dos recursos necessários
à produção de refeições, como alimentos, água e energia e de minimização da geração de resíduos sólidos,
líquidos (efluentes) e emissões.
A questão das boas práticas sanitárias no gerenciamento de resíduos
sólidos está citada na Resolução da
Anvisa RDC Nº. 56, de 6 de agosto
de 2008, específica para portos, aeroportos, passagens de fronteiras e
recintos alfandegados, mostrando a
necessidade de implantar e implementar procedimentos que minimizem os riscos na geração de resíduos, além do seu encaminhamento
seguro, de forma a não prejudicar a
saúde dos trabalhadores, os recursos

naturais e o meio ambiente. Essas
orientações estão em consonância
com a Política Nacional de Resíduos sólidos (Lei Nº.12.305, de 2 de
agosto de 2010), que aponta etapas
necessárias à gestão adequada dos
resíduos gerados em qualquer atividade humana: Identificação dos resíduos sólidos na fonte geradora, segregação, acondicionamento, coleta,
transporte, tratamento e disposição
final.
Estratégias
Concepção estrutural de um SA:
Captação de água de chuva para fins
menos nobres (descarga de vaso sanitário); sistema de energia solar, para
aquecimento de água de parte da
produção; instalação de torneiras com
economizadores de água; sensor de
presença para economia de energia,
registros de água individualizados por
subárea, tratamento e reuso de águas
cinzas, são alguns exemplos.
• Uso racional de água envolve capacitação de funcionários, atividades
educativas para comensais, e plano
de manutenção predial;

• Uso racional de energia envolve um
programa de manutenção de equipamentos, capacitação de trabalhadores e atividades educativas para
comensais.
• Minimização da geração de resíduos sólidos envolve o planejamento
de cardápios, compra de alimentos
e seu processo de preparo até o
consumo, de forma a gerar menos
resíduos e manter-se saudável.
Podemos citar a inclusão no cardápio de alimentos oriundos de
produtores locais, alimentos orgânicos, utilização de fichas técnicas
de preparo, utilização integral dos
alimentos, dentre outras estratégias.
• Encaminhamento
dos
resíduos
sólidos gerados para reciclagem:
diagnosticar o quantitativo de resíduos gerados, por tipo, para serem
encaminhados adequadamente para
a reciclagem.
*Professora Associada do Instituto de Nutrição
Josué de Castro da UFRJ/Coordenadora do Grupo
de Pesquisa e Extensão em Sustentabilidade na
Produção de Refeições/Conselheira do CRN-4
(triênio 2013/2016) e Coordenadora da Câmara
Técnica da Alimentação Coletiva.

Proposta de parceria do CRN-4 com a UFRJ
O Conselho Regional de Nutricionistas - 4a Região (CRN-4) informa que
existe uma proposta de parceria com a UFRJ para elaborar um projeto piloto,
a fim de diagnosticar práticas que já vêm sendo realizadas em serviços de
alimentação. Para isso, foi elaborada pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em
Sustentabilidade na Produção de Refeições do Instituto de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), coordenado por Luciléia Colares,
uma lista de verificação das boas práticas ambientais em serviços de alimentação. Esse instrumento, que será disponibilizado no site do Conselho
(www.crn4.org.br), tem o objetivo de possibilitar uma autoavaliação dos Serviços de Alimentação e orientar a adoção de estratégias sustentáveis no
processo de produção de refeições.
Revista CRN-4 Agosto de 2014

7

Capa

Valorização Profissional
A valorização profissional é um tema que tem ganhado destaque
na categoria, pois desde o início da profissão muitas mudanças
aconteceram. Apesar de ter avançado em seu reconhecimento por
parte da sociedade, o Nutricionista ainda lida com várias questões
que precisam ser debatidas, tendo em vista que a valorização da
profissão não está ligada apenas ao valor dos salários.

O

Projeto
Reconhecimento Profissional, realizado
pelo CRN-4 (saiba mais
no site www.crn4.org.
br), abordou esse tema
junto aos nutricionistas que participaram dos debates levantando questões
como valorização/reconhecimento/fortalecimento profissional, a importância da classe, discussão sobre como
a categoria pode ser representada
junto a outras, melhoria salarial, das
condições de trabalho e da autoestima no trabalho, ocupação de novos
espaços sem perder seu compromisso
ético como profissional de saúde, e os
limites e área de atuação.
Alguns debates foram realizados
com a finalidade de despertar a reflexão e percepção crítica da realidade
e sensibilizar o nutricionista para sua
importância como agente de mudança
no seu espaço de trabalho; contribuir
para efetivar sua autonomia técnica
profissional e debater sua atuação e
seu importante papel no âmbito do
sistema de saúde, inclusive como facilitador do processo de aprendizado de
estagiários de Nutrição e dos próprios
nutricionistas.
A nutricionista Nelzir Trindade Reis
sempre mostrou-se interesse em fazer
um curso de graduação na área de
saúde e logo pensou em medicina.
Mas o destino a fez conhecer uma
dietista, como eram chamados antigamente aqueles que trabalhavam com dietas. Mas, segundo
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ela, esse curso ensinava a fazer os cálculos nutricionais, mas o profissional
não conhecia bem o corpo humano e,
em função disso, era o médico que
ficava responsável pelas dietas. Então
ela decidiu fazer o curso de Nutrição,
que ainda não era muito conhecido na
época.
Nelzir Trindade Reis, formada em
plena ditadura, em 1966 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
(antiga Universidade do Brasil), conta
que fundou o diretório acadêmico
com o nome de Josué de Castro, que
tinha acabado de ser cassado. Isso
foi considerado um ato de coragem
pelos demais estudantes. Assim ela
pautou suas ações ao longo de sua
vida profissional com ousadia política
e posicionamentos embasados em conhecimentos técnicos.
Nelzir lembra que o Instituto de
Nutrição resultou da incorporação,
em 13 de maio de 1946,
do Instituto de Tecnologia
Alimentar (ITA) à então Universidade do Brasil (UB),
por iniciativa do
professor
Josué

de Castro, estudioso de grande expressão das questões relacionadas
à alimentação e nutrição humana.
Nos anos de 1930 e 1940, pioneiros,
como Josué de Castro, denunciavam
as origens sociais da fome e lutavam
pela institucionalização da Nutrição,
por meio da criação de órgãos dedicados ao ensino e pesquisa e de órgãos
executores de políticas públicas de alimentação e nutrição.
Nelzir lembra que a profissão só
ganha força depois da regulamentação com a Lei 5276/67. Assim que
os primeiros nutricionistas se formaram ninguém sabia exatamente suas
funções. “Logo no início da profissão,
era muito comum confundir o nutricionista com cozinheiro”, ressalta. Foi
preciso postura profissional e domínio
dos conhecimentos técnicos para
ganhar mais respeito e visibilidade
nos espaços de trabalho.
Nelzir, que foi a primeira nutricionista do país a prescrever uma dieta
em hospital, ressalta que essa conquista exigiu muitos enfrentamentos
com médicos e gestores. Seu primeiro
emprego foi no Hospital de Bonsucesso na área de produção, e ela precisou de uma firme postura profissional
para enfrentar os cozinheiros antigos
que teimavam em não respeitar a
então jovem nutricionista. A Nutrição
era dirigida por um médico pediatra
e ela o convenceu de que era preciso
fazer um curso de treinamento para
os cozinheiros, a fim de mostrar como
se dava o processo de contaminação
dos alimentos. Isso gerou muita empolgação por parte desses profissionais que passaram a entender melhor
suas funções. Como estava dando
problemas na clínica médica, colocaram Nelzir lá. Ela já começou discutindo com a chefia e mostrando que
era ela que entendia de prescrição
de dieta. Sempre atenta, observou
que um médico havia passado uma
dieta hiperproteica para um paciente
em pré-coma, altamente contraindicada. Diante desse quadro, ela mostrou
que podia prescrever a dieta melhor
que o médico, pois o paciente poderia
morrer. Daí em diante o nutricionista
passou a ter mais respeito.
Em 1967 aconteceu o I Congresso
Médico do Hospital de Bonsucesso
e o tema central foi “A recuperação

“

Foi preciso
postura
profissional e
domínio dos
conhecimentos
técnicos para
ganhar mais
respeito e
visibilidade
nos espaços de
trabalho

”

Nelzir Reis

mais rápida do paciente através da
Nutrição adequada. Daí em diante o
nutricionista passou a ser mais respeitado. Nelzir se articulou com outras
nutricionistas na defesa da prescrição
dietética. Em 1968, a professora Emília
Ferreira abriu o Curso de Nutrição na
UFF. Nessa época foi criado um processo chamado docente assistencial,
em que o nutricionista, além de dar
aulas assistia o paciente do Hospital
Universitário.
Quando Nelzir assumiu o Conse-

lho Federal de Nutricionistas, em 1981
realizou o Encontro Nacional de Entidades de Nutrição e conseguiu apoio
para elaborar um projeto de mudança
de lei. Mas somente em 1991 foi aprovada a mudança na lei que dispõe
sobre a prescrição dietética que
passou a ser atribuição privativa do
nutricionista.
O nutricionista passou a ver de
outra forma o hospital e a administração dos serviços de nutrição hospitalar evoluiu muito. Atualmente há
uma Academia Brasileira de Administração Hospitalar e as primeiras nutricionistas a integrarem essa academia
foram Lizelotti Ornelas e Neuza Therezinha de Rezende Cavalcanti. Depois o
quadro foi ampliado. Ela acredita que
as pessoas passaram a entender que
o hospital não pode ter só médicos.
Para toda essa mudança, Nelzir afirma
que a postura profissional foi fundamental.
Nelzir, que também implantou a Nutrição no Hospital do Fundão, destaca
que é preciso ter um olhar ampliado
da Nutrição seja em qualquer área de
atuação. Ela sempre gostou da Nutrição
Clínica, mas para cuidar dos pacientes
é preciso entender da área de produção de alimentos, por exemplo, tendo
em vista que o paciente precisará ser
alimentado de forma correta e segura.
O aprimoramento profissional do
nutricionista, assim como o treinamento dos demais trabalhadores que
atuam com alimentos é fundamental
para a saúde das pessoas, pois um
alimento contaminado pode prejudicar
muito a recuperação de um paciente,
por exemplo.
Revista CRN-4 Agosto de 2014
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Dinamismo
A nutricionista Alana Etchebehere, formada há dois anos pela UFRJ,
trabalha como consultora em nutrição
e gestão. Apesar de recém-formada,
ela montou a empresa de consultoria
com uma gestora empresarial e hoje
já tem cerca de 30 estabelecimentos
como clientes. Ela conta que seu pai
trabalhava com desenvolvimento de
tecnologia e ela começou a se interessar pela fabricação e tecnologia de
alimentos.
Desde o início do curso de Nutrição, Alana focava sua atenção em disciplinas ligadas à área de produção,
como microbiologia de alimentos.
Ela fez estágios e intercâmbios, onde
pode vivenciar durante três meses a
realidade das cozinhas como ficar
quase 10 horas de pé. Na opinião da
nutricionista, essa experiência foi fundamental para compreender melhor
todos os profissionais que atuam na
linha de produção de alimentos.
De acordo com Alana, a maioria dos
nutricionistas busca a área de Nutrição Clínica. Ela acredita que esse fato
se deve ao mercado de trabalho que
oferece empregos mais bem remunerados. Mas a nutricionista ressalta que
é preciso manter uma visão ampliada
da profissão e estar sempre atento
para as mudanças desse mercado. Na
área de Alimentação Coletiva, ainda
há muita mão de obra desqualificada.
Mas afirma que o grande diferencial
é ter iniciativa e postura, pois assim
fica mais fácil mostrar aos donos de
estabelecimentos de alimentação que
o nutricionista deve ser visto como
investimento e não como despesa. É
preciso mostrar as funções e atribuições da profissão como adequar os
estabelecimentos conforme a legislação vigente. Como exemplo, ela cita
a RDC 216/2004, que dispõe sobre
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação,
que somente de uns dois a três anos
para cá começou a ser efetivamente
cobrada pelos órgãos de fiscalização.
Ela destaca que é importante gerir
os custos variáveis, custos de mercadoria, as despesas com contas de luz,
gás e aluguel e tornar o lugar sustentável e com “saúde financeira”. Para
isso, é necessário ter conhecimento
técnico e promover a valorização do
10
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“

É preciso manter
uma visão ampliada
da profissão e estar
sempre atento
para as mudanças
desse mercado

”

Alana Etchebehere
profissional que atua nesses locais. Os
donos de estabelecimentos e gestores
precisam entender sua responsabilidade com a saúde da população ao
vender alimentos seguros, e os nutricionistas são os profissionais capacitados
para fazer esta “ponte”. Ela enfatiza
que a metodologia de controle atinge
bons resultados.
Uma das ações de consultoria feita
por Alana é promover treinamentos
curtos e periódicos com quem trabalha
na cozinha, favorecendo o raciocínio
de forma lúdica e análoga a realidade.
Quem trabalha na produção precisa

entender sua parcela de responsabilidade com a saúde das pessoas,
desta forma, ela explica, é mais fácil
mostrar os riscos de contaminação
ao não lavar as mãos, por exemplo.
Na Alimentação Coletiva, segundo
Alana, há muito espaço para trabalhar. Na sua empresa, ela alia nutrição
e gestão administrativa, passando
segurança profissional e posicionamentos técnicos a quem a contrata. Elabora projetos customizados a
partir da avaliação da realidade de
cada estabelecimento; trabalha com
prazos, relatórios, informações, ética
e compromisso profissional, a fim
de justificar o investimento feito em
seu contrato. Dessa forma, ela acredita que o nutricionista pode ocupar
muitas gerências, que atualmente
são cargos em que estão pessoas
que não tem o conhecimento acadêmico e técnico para gerir estabelecimentos de alimentação. Ela aproveita para fazer uma crítica à área
de formação, que do seu ponto de
vista ainda está muito voltada para a
cozinha industrial, deixando de lado
as cozinhas comerciais.
Para Alana, atuar na área de produção de alimentos requer, além de
disposição para o trabalho e aprimoramento contínuo, uma dose extra
de paixão pelo serviço. Também é
preciso entender o processo de trabalho e cavar oportunidades, com
dinamismo e atenção para as mudanças financeiras que podem acontecer.

Entrevista: Yasmin Gonzalez

Unidade para fortalecer
a profissão
Por que escolheu a profissão
de nutricionista?
Sempre me interessei por alimentos e cada vez que lia algo sobre
nutrição ficava super interessada.
Então resolvi arriscar no vestibular e acabei passando, mas só fui
me apaixonar pela nutrição nos
últimos períodos da faculdade.
Pensei em seguir a carreira acadêmica, porém me encantei com a
área de personal diet!

ciado e mais personalizado pode-se
cobrar um valor maior do que é
cobrado em consultório e por ter
vários outros serviços agregados
você consegue obter um resultado
final bem satisfatório. Em minha
opinião, a área da nutrição mais
desvalorizada é a de produção, o
que acho um completo absurdo,
uma vez que estamos lidando diretamente com o alimento que será
ofertado ao cliente.

Em sua opinião, a profissão
mudou na última década?
Acredito que sim, pois ultimamente tivemos um “boom” na Nutrição, principalmente na área de
cursos e alimentação funcional.
Acredito também que o aumento
do piso salarial de nutricionista foi
uma conquista.

Qual a sua sugestão para valorizar mais o nutricionista?
A fiscalização deveria ser mais rigorosa, já que apenas o nutricionista
tem a autonomia na prescrição de
dietas. É muito comum observarmos endócrinos, médicos, nutrólogos e educadores físicos com pósgraduação na área esportiva exercer
esta prática de prescrição de dieta.
A desvalorização começa também
pelo baixo piso salarial e em muitos
lugares nem o piso é oferecido,
sendo a remuneração menor do
que está previsto em lei. Temos que
mostrar que o nutricionista é tão
importante quanto qualquer outra
profissão de nível superior.

Quais são as perspectivas da
profissão de nutricionista?
Como nutricionista, espero que a
profissão seja cada vez mais valorizada. Atualmente vivemos em
uma conjuntura, onde as pessoas
estão cada vez mais preocupadas
em cuidar de sua saúde e de seu
corpo, em busca de hábitos alimentares saudáveis. A Nutrição
esta em destaque, devendo este
momento ser aproveitado para
maior divulgação e valorização
de todos os profissionais da área.
Minha perspectiva é ter melhores
condições de trabalho e um piso
salarial compatível com a nossa
importância na sociedade.
Acredita que há mais valorização de uma área da Nutrição
sobre outra?
Sim, a área que atuo de Personal
Diet, por ser um trabalho diferen-

O que o profissional pode
fazer por sua própria valorização?
Eu acredito que nós nutricionistas deveríamos ser mais unidos,
percebo muita competição, o que
acaba enfraquecendo o movimento
por melhorias, como o nosso piso
salarial. Juntos podemos nos fortalecer para lutarmos por melhores
condições de trabalho, reconhecimento profissional entre outras melhorias.
Poderia contar um pouco de
sua trajetória profissional?

Fui estudante da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e participei de grupos de pesquisas. Tinha o sonho de fazer mestrado, porém não passei na prova.
No último período da faculdade
iniciei uma pós-graduação de Nutrição aplicada à gastronomia e
me apaixonei por esta área. Na
pós conheci uma pessoa que me
chamou para trabalhar na Clinica
de Nutrição Andrea Santa Rosa
Garcia, onde fico responsável pelos
serviços gourmets (treinamento
de cozinheira, cursos, palestras)
e atendimento clinico. Em paralelo sou personal diet, atendendo
em domicilio os meus pacientes
particulares onde desenvolvo um
trabalho personalizado e individualizado focando sempre na reeducação alimentar. Os pacientes
elogiam muito esta modalidade de
serviço e com a união da gastronomia à nutrição, faz toda a diferença
na adesão do paciente ao planejamento alimentar proposto. Eu
sou totalmente apaixonada pelo
que faço e descobri que nasci para
ser nutricionista, sempre aliando
a nutrição com a arte de comer
bem. Hoje percebo que não passar
no mestrado, permitiu que eu
pudesse ver a nutrição com outros
olhos e descobrir as inúmeras possibilidades que ela nos dá. Ainda
não desisti do mestrado, que pretendo fazer em um futuro próximo.
Revista CRN-4 Agosto de 2014
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Políticas Públicas

Políticas Públicas de Segurança
Alimentar e Nutricional
* Regina Oliveira

F

alar da importância do Nutricionista e políticas públicas
de Segurança Alimentar e
Nutricional como o caminho
para a garantia do Direito
Humano à Alimentação Adequada
(DHAA) da população, nada mais é
do que ratificar o nosso compromisso ético, social e assistencial que
permeia nossas práticas diárias enquanto profissionais capacitados e
habilitados com a missão de servir a
sociedade, contribuindo para a saúde
da população.
No Brasil, desde 1993 com a
criação do 1º Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional,
muito se avançou na discussão, implantação e implementação de instrumentos e mecanismos que promovam
à população, a garantia do DHAA. Não
há como deixar de citar alguns dos
avanços conquistados nesse processo
em nosso país e dos quais muitas nutricionistas participaram ativa e efetivamente.
Em 1998, com o empenho da sociedade civil mobilizada e articulada,
foi criado o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, hoje
chamado Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN). Mas perseguindo o
ideal de construir uma sociedade mais
justa, conseguimos, em 2003, reativar
o Consea Nacional. A partir daí, formaram-se Conseas Estaduais e municipais por todo o país, o que tornou
a luta dos militantes pelo DHAA e a

SAN bem mais forte e efetiva,
possibilitando a criação da Lei
Orgânica Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Losan),
em 2006. Em 2010 foi criada a
Política Nacional de Segurança
Alimentar (PNSAN) e em 2011 o
1º Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, que tem
como objetivo implementar o
Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Sisan),
criado na Losan.
Hoje, o Brasil é exemplo de políticas públicas de combate à miséria
e a fome. Como todo sistema, ainda
há muito que conquistar no campo da
SAN e do DHAA e, indiscutivelmente,
o Nutricionista é imprescindível em
todo esse processo e em todas as
áreas de atuação, o que nos obriga
a estar atentos a todos os temas e
áreas afetas ao alimento e nutrição,
passando pela produção, comercialização e utilização dos alimentos. Os
nutricionistas precisam se apropriar
dos espaços, pautas e temas atuais,
como a Lei 11.947 de 16 de junho de
2009, que define o nutricionista como
Responsável Técnico (RT) da Alimentação Escolar e da Resolução Nº 26
de17 de junho de 2013, que dispõe do
atendimento da alimentação escolar
da educação básica no âmbito do
Programa Nacional da Alimentação
Escolar (PNAE) do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Ao nutricionista RT compete não
somente transformar um cardápio

“

O papel do
nutricionista é
fundamental
no processo de
implementação
das políticas
públicas

”

Nutricionistas Sistema CFN/Estados da Região Sudeste
CFN/BR
CRN4
CRN9
CRN4
CRN3
TOTAL
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Estados
Nutricionistas - 1º sem 2014
10 Regionais /27
98.653
ES
1.756
MG
9.747
RJ
11.720
SP
26.447
4 Estados
49.670
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%
100
1,77
9,88
11,88
26,80
50,34

Técnicos de Nutrição Municípios
13.074
5.570
113
78
1.050
853
221
92
6.780
645
8.164
1.668

Nutricionista por município
17
22,5
11,4
127,4
41

População (IBGE 2010)
190.000.000
3.314.952
19.597.330
15.989.929
41.262.199
80.164.410 (42,2%)

adequado regional e culturalmente adequado
em comida no prato do alunado, mas talvez
seu principal desafio seja fazer cumprir o Art.14
da Lei acima citada, que obriga o uso de no
mínimo 30% do repasse dos recursos do FNDE
e que eles sejam usados na compra direta do
Agricultor Familiar. Além, é claro, de inserir e
executar ações de Educação Alimentar
O ano de 2014 nos traz desafios como
a aprovação do Projeto de Lei 6162/2013 (PL
que reserva parte dos recursos da Alimentação
Escolar - PNAE para compra de alimentos orgânicos e para a compra de alimentos de agricultores familiares) e se aprovado, a posterior implementação da lei. O outro desafio são as ações
de Educação Alimentar nas Escolas, descritas no
Art.17 da Lei 11.947/2009 e no Art. 2º da Resolução FNDE nº26. Mas temos como aliado o Dia
Mundial da Alimentação, criado pela FAO/OMS,
que este ano instituiu como tema: o “Ano Internacional da Agricultura Familiar”.
No Brasil, a população já chega a mais de
190 milhões de habitantes, distribuídos em
5570 municípios. Com uma diversidade, territorial, cultural, social e econômica, vale um
olhar mais voltado para a Região Sudeste. A 2ª
menor região do Brasil, que concentra 42,2% da
população do país e 29% (1.668) do total dos
municípios, onde se localizam as duas cidades
mais populosas do país, com uma densidade
geográfica de 87 habitantes por Km2.
Nesses quase 40 anos de existência do CFN,
hoje Sistema CFN/CRNs, com 10 Regionais representado por todos os Estados, temos um total
de 98.653 nutricionistas e destes 50% (49.670)
são da Região Sudeste (vide quadro). Temos
ainda um total de 13074 de Técnicos de Nutrição e Dietética, sendo mais de 50% em SP
e MG.
Há desafios a vencer e um deles é ter de
fato nutricionistas atuando em todos os municípios e vencermos nossas limitações no campo
do cumprir e exigir o alimento saudável como
direito de todos. O CRN-4 sempre esteve comprometido com este tema e atualmente represento a entidade nas reuniões do Coletivo de
SAN, o qual realizará em setembro um Encontro
na UERJ para ampliar a discussão da Alimentação Escolar e a Agricultura Familiar no âmbito
do Estado. Em breve serão e enviados convites
a todos os envolvidos nos 92 municípios do
Estado do Rio de Janeiro, inclusive os RT´s da
Alimentação. Mais informações: coletivosanrj@
gmail.com
* Regina Mª de Vasconcellos Carvalhaes de Oliveira - ex-conselheira do CRN-4 e do CFN, ex-conselheira e vice presidente do Consea
Municipal de Duque de Caxias, ex-diretora do Departamento Gel de
Segurança Alimentar e Nutricional de D. Caxias, ex-conselheira e
presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
(RJ) e ex-conselheira do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional.

Espírito Santo

Nutricionista: algumas
questões para refletir
*Alcemi Barros

A

s ações de alimentação e nutrição estão no foco de
políticas públicas para controle e reversão do quadro
de saúde (doença) da população brasileira.
Cada vez mais é aberto espaço para que a nutrição
e o nutricionista estejam em evidência. E isto é muito
bom. Ao mesmo tempo é necessário levantar algumas questões
relacionadas à inserção dos profissionais em geral, e em especial
o nutricionista nas questões mais gerais relacionadas às causas
sociais no campo da alimentação e nutrição.
A inserção já se faz de longa data. No entanto, é necessário
maior engajamento nas lutas nacionais pela disputa de terra e território, como no caso dos indígenas, quilombolas e demais povos
e comunidades tradicionais. O aprofundamento e amadurecimento
sobre as conseqüências dos organismos geneticamente modificados, do uso abusivo de agrotóxicos, do monopólio de grandes empresas no setor de produção, abastecimento e consumo de alimentos, merece uma discussão mais ampliada. E já vem acontecendo.
Mas isso tem alguma relação com a nutrição? A resposta é
sim. Estas questões estão diretamente relacionadas com emprego,
produção e consumo de alimentos de qualidade, inclusão social
e qualidade de vida das pessoas envolvidas. Ter comida de qualidade na mesa, cidadania, participação social... E é por isso que
cada vez mais nutricionistas se conscientizam e incorporam novas
formas de atuar nas suas práticas. Vamos refletir sobre isso?
Visite o blog do GESAN: http://gesan-ppk.blogspot.com
*Alcemi Barros integra o GESAN Prof. Pedro Kitoko
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Fiscalização

Nutricionistas que atuam em hotéis reagem
positivamente à cartilha feita pelo CRN-4

A

área de Alimentação
Coletiva tem sido
alvo de frequentes fiscalizações de
órgão de proteção da sociedade, em função dos grandes
eventos que estão sendo sediados no Rio de Janeiro. Por
isso, o CRN-4, por meio da
Câmara Técnica de Alimentação Coletiva, da Fiscalização
e de um Grupo de Trabalho,
denominado GT de Hotéis
desenvolveu uma cartilha
(íntegra no site www.crn4.
org.br), com o objetivo de
orientar o nutricionista em
sua atuação.
Para a nutricionista do
Hotel Fasano, Yvi Oliveira,
esta cartilha acompanhada
da visita fiscal do CRN-4 de
caráter orientador contribuíram para facilitar o seu trabalho. Este compilado das legislações mais utilizadas no
dia a dia, separado por órgão
fiscalizador, permite o acesso
rápido à informação, possibilitando o cumprimento das normas
estabelecidas. Segundo Yvi, a cartilha
foi elaborada de forma simples, o que
possibilita melhor entendimento dos
temas abordados para quem não é
nutricionista. É mais fácil de ser explorada do que uma legislação, permitindo maior entendimento de profissionais não especializados em Nutrição,
como gerentes de hotéis e mesmo às
equipes de cozinha.   
Yvi ressalta que os principais desafios a serem superados nesta área são
ainda a não consistente valorização
do profissional de nutrição, especialmente à sua atuação como orientador de boas práticas de fabricação;
a capacitação técnica para formação
de uma equipe profissional adequada
e a conscientização da importância e
da responsabilidade que é trabalhar
14
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com alimentação. Apesar disso, ela
acredita que a importância do nutricionista neste ramo tem aumentado
cada vez mais. Mas destaca que ainda
há um longo caminho a percorrer para
mostrar a todos como o nutricionista
é fundamental em uma equipe produtora de alimentação.
Na opinião de Yvi, a direção e gerência dos estabelecimentos têm que
estar conscientizadas dessa importância do profissional e apoiar as ações
corretivas para que o funcionamento
do estabelecimento esteja de acordo
com as legislações. O profissional que
possui esse apoio e autonomia na
tomada de decisões consegue fortalecer o vínculo com a equipe e capacitá
-la da melhor forma. Enfatiza que no
Fasano encontra o suporte necessário
para atuar da maneira correta e seguir
o código de ética profissional e as le-

gislações vigentes à risca.
Yvi afirma que a capacitação é importante, pois a
equipe tem que entender o
motivo de cada orientação
que é passada pelo nutricionista. Não há só dificuldades
de encontrar pessoas capacitadas, mas é difícil encontrar profissionais da área
dispostos a atuar no setor.
Ela acredita que essa escassez de mão-de-obra vem
ocorrendo devido ao crescimento do mercado da construção civil, onde a maioria
dos funcionários trabalha em
horário comercial, diferente
dos profissionais de cozinha
de hotel. “Cozinha não é
apenas dom, é paixão. É
preciso gostar muito do que
faz, pois é uma profissão que
demanda muita dedicação,
devoção e abdicação”, diz.
Yvi conta que atuar como
nutricionista em alimentação coletiva foi uma escolha.
Antes de estudar Nutrição
fez Gastronomia. Mas sentiu falta
de conhecimento teórico em relação
aos alimentos em si e todos os seus
desdobramentos não só na culinária
mas no corpo humano. Desde que se
formou atua com alimentação coletiva
em hotéis.
Como não há na legislação a exigência de contratação de um nutricionista para atuar de forma diária e
regular nestes estabelecimentos, Yvi
sugere que o CRN-4 promova ações
de conscientização dos gestores de
hotéis sobre a importância da presença do nutricionista em seus restaurantes. Com isso, além da valorização
profissional, a qualidade apresentada
pelo departamento de alimentos e
bebidas dos hotéis certamente evoluirá, oferecendo uma segurança alimentar, que infelizmente ainda não é regra

no Brasil.
Márcia Bline, nutricionista do
Ipanema Praia Hotel, concorda com
Yvi que a cartilha é uma ferramenta
positiva para o melhor desenvolvimento do trabalho. A publicação foi
uma conquista para a categoria, já que
auxilia na busca da legislação e legitima a atuação do nutricionista. Com
os grandes eventos que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, as
empresas e os profissionais da área,
tiveram que se adequar às normas da
Vigilância Sanitária, visando a melhor
categorização dos hotéis e promoção
de um atendimento de qualidade.
Márcia relatou que os responsáveis
pela gestão do hotel ficaram satisfeitos com as orientações, e delegaram
as normas aos executores do serviço
para que verifiquem se estão adequadas à cartilha. Ela avalia que a visita
dos fiscais do CRN-4 vem ratificar a
importância do nutricionista, demonstrando para a empresa que o trabalho
deste profissional também é fiscalizado por um Conselho e é cobrado por
isso.
Para Márcia, o nutricionista é um
educador, e para essa função é necessário ter conhecimento e paciência. É
fundamental a atualização constante,
não só na parte técnica, mas também
no relacionamento interpessoal. “A capacitação profissional é importante em
qualquer profissão, já que temos que
acompanhar as mudanças às quais o
mercado exige.” Ela acredita que há
profissionais capacitados, entretanto
a remuneração na maioria das vezes,
não acompanha a responsabilidade
e dedicação necessárias ao ofício. “É
através do conhecimento que conseguimos nossa valorização, é preciso
argumentar baseado na legislação
para que o trabalho seja realizado, em
todas as fases do processo”, diz
Um dos desafios citados por Márcia
nesta área é conscientizar a equipe
quanto a responsabilidade dela na
saúde da população atendida, e fiscalizar, sempre. Em sua opinião, um
dos maiores entraves encontrados na
área está nos salários não condizentes com a responsabilidade do cargo,
a postura de outros profissionais da
equipe no cumprimento da legislação

e na falta de autonomia do nutricionista. Ela afirma que é um trabalho
onde a equipe precisa estar entrosada
e as decisões devem ser tomadas em
conjunto. Ela ressalta que o evento
Copa do Mundo foi importante para
a conscientização do empresário em
investir na modernização da cozinha,
em contratar profissionais capacitados
e valorizar o treinamento.
Márcia relata que foi trabalhar em
hotéis por acaso. Ela trabalhava em
uma clínica, onde o contador de um
hotel era paciente, e a convidou para
trabalhar em sua empresa como responsável técnica pelo Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT). Já
está na empresa há 26 anos. Fez diversos cursos de atualização para se
adequar à normatização da área de
Alimentação Coletiva. Ela acredita que
o CRN-4 deveria prosseguir com as fiscalizações e as orientações, além de
dar continuidade ao Grupo de Trabalho de Hotéis.
A nutricionista Mariana Borges
Pereira de Sá atua como consultora no Hotel Ipanema Plaza. Nos três
dias que trabalha por semana, fica
responsável pelo PAT, faz planejamento de cardápio e o controle de qualidade dos alimentos. Ela lembra que
começou como estagiária neste hotel
e ressaltou que o trabalho funciona
com a ajuda mútua de todos como

estoquistas, cozinheiros, ajudantes de
cozinha, estagiários e nutricionista.
Assim como Márcia e Yvi, Mariana
também destacou a importância da
cartilha como instrumento que tem o
papel de respaldar as ações e a consequente melhoria no atendimento. O
compilado de legislação contribui na
orientação tanto para os profissionais
quanto para as gerências, que entendem melhor a necessidade de cumprir
as leis. Ela ressalta ainda que algumas
leis municipais de São Paulo são mais
avançadas no que tange à área de alimentação.
Mariana conta, com orgulho, que
o Procon fiscalizou o hotel antes da
Copa do Mundo 2014 e não encontrou
nenhuma irregularidade, apenas solicitou alguns ajustes de equipamentos
e orientou pequenas mudanças como
melhorar a qualidade das etiquetas
utilizadas com a logomarca do hotel.
Ela também relatou que o restaurante
do estabelecimento foi categorizado
como A. Um treinamento dos funcionários foi planejado para depois da
Copa do Mundo.
Mariana não nega que algumas
vezes a relação com os funcionários
pode gerar estresse, inclusive com
chefes de cozinha, que costumam ser
contratados pelos hotéis. Mas afirma
que tudo pode ser resolvido com um
bom diálogo e postura profissional.

Fortalecimento Profissional nas Políticas
Públicas de Alimentação e Nutrição
O CRN-4 está realizando ações do Projeto “Fortalecimento Profissional
nas Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição no Estado do Rio de
Janeiro” desde dezembro de 2013. A primeira fase do projeto consiste em
reuniões com Nutricionistas Responsáveis Técnicos (RT) das Secretarias
de Saúde, Educação ou Assistência Social de Prefeituras do estado do
RJ. A Fiscalização levantou informações sobre quadro técnico, atribuições
desenvolvidas, autonomia técnica, dificuldades no exercício profissional
entre outros.
Foram realizadas, até o momento, 20 reuniões com nutricionistas RT e
21 reuniões com gestores, totalizando 12 municípios: São João da Barra,
Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de
Meriti, Itaboraí, Magé, Petrópolis, Queimados, Teresópolis, Volta Redonda
e Nova Iguaçu.
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Nutrição em Debate
Um bate-papo com os Nutricionistas Nelzir Trindade Reis (Santa Casa Hospital Geral Rio de Janeiro), Luciléia Colares (UFRJ), Luciene Burlandy (UFF)
e Fábio Gomes (INCA), com a moderação de Myrian Cruz (ATAN/SES-RJ).

Programação

O evento será realizado no dia 4 de setembro, às 15h, no Auditório da
Escola de Nutrição da UniRio.
Em comemoração aos 73 anos de profissão no Brasil e ao Dia do Nutricionista (31 de agosto), o Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região
(CRN-4) em parceria com a UniRio e a Associação de Nutrição do Estado do
Rio de Janeiro (Anerj), promoverá um evento inédito com profissionais que
atuam nas principais áreas da Nutrição. A proposta é que sejam discutidas
as principais perspectivas e desafios da Nutrição na atualidade. A ideia é
implementar uma dinâmica interativa, em que os participantes poderão
debater diretamente com os convidados, mas também terão a possibilidade de usar um e-mail para encaminhar as perguntas.
• Para participar é necessário fazer inscrição pelo e-mail secretaria@crn4.
org.br
• As vagas são limitadas em função do espaço que tem capacidade para
200 lugares.
• O evento é voltado para profissionais, mas serão reservadas 10% das
inscrições para estudantes.
• Os profissionais podem solicitar que o CRN-4 envie ofício aos locais de
trabalho para liberação neste dia. Para isso, basta enviar para secretaria@crn4.org.br  nome completo, nome completo da chefia e endereço
eletrônico para envio do documento.
• Os participantes terão direito a certificados!
C onv i te

Comemoração do Dia do Nutricionista
e do Dia Nacional do Celíaco
O Conselho Regional de Nutricionistas - 4ª região
(CRN-4), o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
do Estado do Espírito Santo (Consea/ES), a Associação
de Nutrição do Espírito Santo (Anees) e a Associação
de Celíacos do Espírito Santo (Aceles) convidam para
o Simpósio sobre Doença Celíaca. O evento, que será
realizado no dia 2 de setembro de 2014, das 16h30 às
20h, tem como tema “A doença Celíaca e a negação dos
Direitos. Restrição alimentar sim. Exclusão social, não!”.
Local a confirmar.
16
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Telessaúde

15h

Mesa de Abertura com
as entidades representativas da categoria e da
Unirio

15h30

Apresentação de Fábio
Gomes sobre dois temas
relevantes e atuais para
Nutrição: Frente pela
Regulação da Relação
Público-Privado em Alimentação e Nutrição e A
influência da propaganda
na alimentação.

16h

Debate com os Nutricionistas convidados, com a
possibilidade de também
interagir pelo e-mail
que será divulgado no
durante o evento.

19h

Confraternização

O CRN-4, em parceria com o Telessaúde, realizará
o seminário virtual, no dia 2 de setembro de 2014
com o tema “Atuação em Nutrição Clínica Hospitalar”. Os palestrantes são a nutricionista Nelzir Trindade Reis e o nutricionista Roberto Mozart. A moderação ficará por conta da conselheira do CRN-4
Samara Crancio.

