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Editorial

Ação e Mobilização

C

olocamos o pé na estrada e atingimos uma das
principais metas da nossa gestão, ao lançarmos, no
dia 6 de abril em Macaé, o Projeto CRN-4 Itinerante.
O projeto visa à aproximação com nutricionistas e
técnicos que atuam fora das regiões metropolitanas
do Rio de Janeiro e Espírito Santo, facilitando o acesso
do profissional ao atendimento das questões técnicas e
administrativas. Com a parceria da Anerj e do Sinerj,
levantamos as principais demandas locais. No
encontro com os docentes (UFRJ) discutimos
questões que foram apresentadas no
dia anterior, além das já apuradas pela
Fiscalização do CRN-4, o que aproximou
as entidades representativas da
Nutrição das Instituições de Ensino de
Nível Superior. O momento deu início
ao plano de metas da Comissão de
Formação Profissional do Conselho.
Acompanhar e participar das principais discussões das políticas públicas
no âmbito da Nutrição, para defender
os interesses da categoria, é nossa meta.
Por isso, estamos acompanhando de perto
eventos que tratam do cumprimento da lei da
Alimentação Escolar. O Plano Nacional de Saúde do
Sistema Penitenciário também está em discussão, e nós
estamos na luta para a inclusão do nutricionista na equipe
multidisciplinar. Argumentos não faltam, pois temos como
prerrogativa profissional atuar na perspectiva do direito à
alimentação, garantindo a segurança alimentar e nutricional
da população, inclusive daqueles privados de liberdade.
Como profissionais responsáveis pela promoção da saúde,
estamos preocupados com os dados que apontam para

problemas sociais no Brasil como a extrema pobreza
(fome), com os altos índices de obesidade e com o grande
desperdício dos alimentos (da produção ao consumo).
Por isso, o Sistema CFN/CRN levantou a bandeira para
combatê-los. Por isso, lançou a Campanha “Fome,
Obesidade e Desperdício – Não alimente este problema”,
com o objetivo de mobilizar, em nível nacional, todos
os Nutricionistas e Técnicos para implementarem
ações que possam conscientizar a sociedade
sobre este tema, considerando que somos
protagonistas no enfrentamento desta
realidade.
Nesta edição tratamos ainda de
matérias de interesse, com destaque
para a Nutrição Clínica e para a
Nutrição voltada para os aspectos
sociais que envolvem a Alimentação
e Cultura. Estamos atentos à
organização das Conferências de
Segurança Alimentar e Nutricional e
das de Saúde, que estão acontecendo
até o final do ano em todos os âmbitos
(municipal, estadual e nacional).
É importante que o nutricionista participe
da construção das políticas públicas, pois podemos
contribuir com o nosso saber profissional para o
planejamento e implementação de ações que busquem
a garantia do direito humano à alimentação adequada,
saudável e sustentável.

É importante que o
nutricionista participe
da construção das
políticas públicas
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Informes
Comunicação
A proposta da atual gestão do CRN-4, na Comunicação, é dar agilidade às informações e atender,
cada vez melhor, aos interesses dos nutricionistas e
técnicos em Nutrição e Dietética. O Conexão CRN-4,
boletim eletrônico quinzenal, já está sendo recebido
por mais de dois mil endereços eletrônicos cadastrados no site. Caso já tenha feito o cadastro e ainda
não esteja recebendo o boletim, repita o procedimento, pois o Conselho adotou uma forma de envio
mais moderna e eficiente para garantir o envio do
boletim.
Na rede social, o CRN-4 está despertando o interesse da categoria. Temos divulgado várias notas de
interesse no Twitter – http://twiter.com.crn4
A página do Facebook – http://facebook.
com/crn4regiao, no final do
mês de maio, já havia ultrapassado a marca dos dois
mil e duzentos seguidores.

Parabéns ao Técnico em
Nutrição e Dietética
A gestão “Articulação
e Atitude” parabeniza os
Técni-cos em Nutrição e
Dietética pela sua data
profissional e enfatiza que
contribuir, por meio de suas
práticas cotidianas para que
a Lei que garante o Direito
Humano à Alimentação
Adequada seja cumprida
é
um
compromisso
dos Nutricionistas e
Técnicos em Nutrição
e Dietética.

Fiscalização

Título de Especialista

O Título de Especialista é conferido pela Associação Brasileira de Nutrição (Asbran) aos profissionais
que são aprovados no processo seletivo, após realização de prova ou comprovação por experiência,
conforme edital e Resolução CFN 416/2008. É um
reconhecimento à experiência e aos conhecimentos
acumulados, além de permitir a atuação setorizada.
O Título de Especialista abrange as áreas de Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica, Saúde Coletiva e
Nutrição em Esportes. Para mais informações sobre
abertura de inscrição para a próxima concessão,
acesse o site http://www.asbran.org.br/.

Piso Salarial

A Lei do Estado do RJ Nº 5.950/2011, publicada
no Diário Oficial do Estado (DOE -RJ) e assinada pelo
governador Sérgio Cabral, decreta piso salarial para
nutricionistas no valor de R$ 1630,99. Leia a íntegra
da Lei no site www.crn4.org.br

Ação Jurídica

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) está
acionando juridicamente a Agência Nacional de
Saúde (ANS), a fim de assegurar ao nutricionista a
prerrogativa de solicitar exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico (artigo 4º
da lei 8.234/91).

Ofertas de serviços de nutricionistas
em sites de compra coletiva
constituem infração ética

O

s sites de compras coletivas foram adotados
pelos brasileiros desde o ano passado e vêm
ganhando espaço na internet. De origem norte-americana, os sites de compras chamam a
atenção dos consumidores pela possibilidade
de adquirir produtos com descontos de até 90%. No Brasil,
já são mais de mil páginas oferecendo esse tipo de serviço.
O Nutricionista ocupa cada vez mais espaço na mídia,
e o Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região (CRN-4)
estimula e apoia a participação dos profissionais nos mais
diversos veículos de comunicação para divulgar conhecimentos de alimentação e nutrição. Entretanto, ao oferecer seus
serviços em sites de compra coletiva, o Nutricionista utiliza
o valor de seus honorários como forma de propaganda e
captação de clientela, o que constitui uma infração prevista
no Código de Ética do Nutricionista.
Desde que tomou conhecimento de oferta de atendimento
nutricional realizada por Nutricionista em site de compra coletiva, a Fiscalização do CRN-4 vem realizando ações visando
à observância da legislação pertinente. Vale ressaltar que
outros Conselhos da área de saúde estão adotando medidas
semelhantes em relação aos seus profissionais.
Para mais informações, procure um Nutricionista Fiscal
na sede do CRN-4. Se preferir, entre em contato pelo e-mail
fiscal.nutricionista@crn4.org.br ou ligue: 2517-8178.
Revista CRN-4 Maio de 2011
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Políticas Públicas

Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário
Entidades da categoria lutam pela inclusão dos nutricionistas
na equipe multidisciplinar

A vice-presidente da Anerj, Ana Maria Florentino, defende a importância da inclusão do nutricionista no PNSSP

U

ma audiência pública
sobre o Plano Nacional
de Saúde no Sistema
Penitenciário, promovida
pelo Conselho Regional de
Psicologia do Rio de Janeiro (CRP-RJ)
foi realizada no dia 15 de abril, na Uerj,
com o objetivo de incluir a população
penitenciária no Sistema Único de
Saúde (SUS). As ações previstas no
Plano deverão ser executadas por
equipe multiprofissional. Por isso, o
Conselho Regional de Nutricionistas –
4ª Região (CRN-4) esteve presente ao
evento junto com vários nutricionistas
na luta pela inclusão da categoria
nesta equipe mínima de saúde do
Sistema Penitenciário.
Para esta audiência foram convidados representantes da Justiça, da Saúde
e de outros órgãos governamentais,
além de organizações de diferentes
setores, incluindo vários conselhos
profissionais, com a proposta de
discutir, esclarecer e reivindicar a
execução do Plano no Estado do Rio
e debater outras práticas destinadas
à população carcerária, voltadas à
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atenção à saúde e à defesa dos direitos humanos. O conselheiro do CRN-4,
Marcos Figueiredo, leu uma Carta
Aberta dos Nutricionistas pela inclusão
no Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário – PNSSP.
O principal resultado da audiência
pública foi a criação do Fórum de
Saúde do Sistema Penitenciário, que
se reuniu, pela primeira vez, no dia
13 de maio. Uma Carta Compromisso
para garantir a criação deste fórum foi
assinada pela Secretaria de Estado de
Saúde e Defesa Civil do Rio (Sesdec),
pela Vara de Execuções Penais (VEP),
pelo Centro de Apoio da Promotoria
de Justiça e Execução Penal do
Ministério Público, pela Defensoria
Pública, pelo Conselho Estadual
de Saúde, pela Coordenadoria de
Psicologia da Secretaria Estadual de
Administração Penitenciária (SEAP)
e pela Associação dos Servidores da
Saúde e Assistência Penitenciária do
Rio. Os Conselhos profissionais de
Psicologia, Nutricionistas, Odontologia,
Serviço Social e Enfermagem também
assinaram a Carta Compromisso.

Entre as propostas de pauta para
o Fórum estão: a apresentação do
plano operativo existente na Sesdec;
participação no fórum de associação
de familiares dos apenados; debater
as ações intersetoriais, as condições
de trabalho e os baixos salários; e a
inclusão de nutricionistas nas equipes
mínimas do PNSSP.
Argumentações defendidas
pelo Sistema CFN/CRN
A Inclusão do Nutricionista na equipe
de saúde do estabelecimento penal se
justifica pelo art. 14 da Lei 7210/84, que
define que o estabelecimento penal deve
proporcionar assistência à saúde do preso
de forma preventiva e curativa. O PNSSP
visa à política voltada à atenção integral
à saúde das pessoas custodiadas pelo
Estado. Por isso, é fundamental garantir
a inclusão do Nutricionista na equipe
multidisciplinar para atuar nas ações
de alimentação e nutrição, contribuindo
para prevenção, controle e redução dos
agravos mais frequentes à saúde da
população penitenciária.

A inclusão do Nutricionista nas ações de
saúde definidas pela Resolução nº 14 (11/11/94)
do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP/MJ) objetiva prestar o
atendimento à população penitenciária, principalmente para aqueles que precisam de atenção
especial como menores detentos, gestantes,
lactantes, portadores de doenças que necessitam de acompanhamento nutricional, pacientes
psiquiátricos e até crianças nascidas de mães
presidiárias.
A Lei Orgânica de Segurança Alimentar
e Nutricional e a Lei que garante o Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA)
estabelecem que o poder público deve adotar
políticas e ações para promover e garantir a
segurança alimentar e nutricional da população.
O Nutricionista é o profissional de saúde
capacitado para atuar visando à segurança
alimentar e à atenção dietética em todas as
áreas do conhecimento em que a alimentação e
nutrição se fazem necessárias.

S NUTRICIONISTAS
CARTA ABERTA DA CATEGORIA DO
PEL A INCLUSÃO NO PNSSP
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Anerj: A importância de fortalecer as entidades

A

o se associar à Anerj – Associação de Nutrição
do Estado do Rio de Janeiro, além de fortalecer a
primeira entidade da categoria, fundada em 31 de
agosto de 1949, o associado passa a ter descontos
nos valores de cursos e eventos organizados pela entidade
ou pela Associação Brasileira de Nutrição (Asbran). Há ainda
descontos em cursos de pós-graduação lato sensu, oferecidos
por universidades conveniadas à Anerj ou de outras empresas
que visam o aprimoramento profissional.
O associado se torna um participante das iniciativas
para valorizar e difundir a profissão, visando à promoção, o
aprimoramento e aperfeiçoamento profissional, por meio da
troca de experiências, garantindo sua presença nas atividades
acadêmicas e culturais.
Para se associar basta acessar o site: www.anerj-nutricao.
com.br/associados.htm

Valores da anuidade:
Estudantes e Técnicos em Nutrição e Dietética R$ 70,00
Nutricionistas

R$ 100,00

Espaço do Nutricionista
A Anerj, em parceria com o CRN-4, tem a previsão
de inaugurar em agosto o Espaço do Nutricionista.
A Associação estará com uma nova sede no antigo
endereço do Conselho (Av. Graça Aranha, 145/8º andar).
Neste espaço serão disponibilizadas duas salas para
atendimento nutricional por profissionais da nutrição
clínica. As informações sobre os critérios de ocupação
deste espaço serão divulgadas nos sites das entidades.
Curso de Aperfeiçoamento 2011
Consulte o site www.anerj-nutricao.com.br e confira
a programação completa do curso de aperfeiçoamento
profissional oferecido anualmente pela entidade,
que possui uma carga horária de 180 horas. O curso
está organizado em três módulos, o que favorece ao
profissional optar por fazer apenas um módulo e o seu
certificado sairá com a carga horária referente a este
módulo. Há ainda a possibilidade de fazer aulas avulsas,
que acontecem na sede do CRN-4, nas segundas e
terças-feiras, das 18h30 às 21h e aos sábados, das 8h
às 18h.
Revista CRN-4 Maio de 2011
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Alimentação Escolar

CRN-4 discute ajustes na Lei 11.947

O

Programa Nacional de
Alimentação
Escolar
(Pnae),
implantado
em
1955,
sofreu
várias alterações até
a aprovação da Lei
11.947, em junho de 2009, quando
a alimentação escolar passou a
ser considerada direito humano e
constitucional. Apesar dos avanços
conquistados pelo marco legal, quem
atua nesta área admite que ainda são
muitos os desafios a serem vencidos.
Os nutricionistas estão envolvidos
diretamente nesta discussão e, por isso,
o Conselho Regional de Nutricionistas –
4ª Região (CRN-4) está acompanhando
de perto todas as ações e debates para
a implementação efetiva desta Lei e os
possíveis ajustes que precisarão ser
feitos.
Dois anos após a aprovação da Lei
11.947, representantes da sociedade
civil e do poder público se reuniram
no Congresso para discuti-la, pois o
alimento servido na escola passou a
fazer parte do processo de ensinoaprendizagem. A legislação deve
promover a soberania e segurança
alimentar e nutricional de todos os
estudantes. Um dos maiores avanços,
a ser destacado, é o reconhecimento
da agricultura familiar na produção
de alimentos saudáveis, garantindo
a dinamização das economias locais
com a obrigatoriedade de que
pelo menos 30% do orçamento do
Ministério da Educação destinado à

alimentação escolar seja para compra
direta destes agricultores. A medida
gera ainda a valorização de produtos
locais e contribui para a formação de
uma cultura alimentar.
De acordo com a nutricionista
Vanessa Schottz, técnica da Fase e
secretária executiva do Fórum de
Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional (FBSSAN), que participou
da audiência pública realizada em 20
de maio na comissão de Educação e
Cultura da Câmara, entre os desafios
para a implementação da Lei estão
o controle social, o investimento na
infraestrutura das escolas para o
adequado preparo dos alimentos; a
profissionalização e valorização das
merendeiras e melhoria no sistema
de transporte e armazenamento dos
alimentos. A nutricionista relatou as
muitas denúncias que têm apontado
para o desvio de recursos por conta da
terceirização, inclusive à divulgada no
programa “Fantástico”, da TV Globo, que
ganhou grande repercussão nacional.
Além dos representantes do FBSSAN
e Consea, participaram da audiência
Albaneide Peixinho, Coordenadora
Geral do Programa Nacional de
Alimentação Escolar do MEC/FNDE;
Dep. Nazareno Fonteles, autor do
requerimento; Arnoldo Campos, Diretor
do Departamento de Valor e Renda
- Representante do Ministério do
Desenvolvimento Agrário e Antoninho
Rovaris, Secretário de Política Agrícola
- Representante da CONTAG.

Representantes do governo e sociedade civil compõem a mesa do projeto Nutre Rio
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Lançamento do Projeto Nutre Rio
O CRN-4 esteve presente no
lançamento do Projeto Nutre Rio,
realizado no dia 20 de maio, na Uerj. A
proposta foi disponibilizar recursos do
Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) para serviços de assistência
técnica a cooperativas e associações
da agricultura familiar, com a finalidade
de atender a demanda do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
no estado e, com isso, beneficiar, com
uma alimentação mais saudável, cerca de
1,1 milhão de alunos de 2.686 escolas da
rede pública de ensino dos municípios
do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova
Iguaçu, São Gonçalo, Belford Roxo, Magé,
Petrópolis, Campos dos Goytacazes e
Macaé. Os municípios foram escolhidos
por apresentarem maior potencial de
compra dos produtos da agricultura
familiar para a alimentação escolar.
O projeto Nutre Rio está sendo
executado pela Cooperativa de Consultoria,
Projetos e Serviços em Desenvolvimento
Sustentável Ltda (Cedro). O coordenador,
Alexandre Gollo, explicou que o objetivo
da Cedro é atender a Lei da Alimentação
Escolar e dialogar com esses nove
municípios, que recebem cerca de 70%
de todo recurso do FNDE destinado ao
estado do Rio de Janeiro. O trabalho vai
desde a produção dos alimentos até a
comercialização.
O Projeto Nutre Rio é resultado
da primeira Chamada Pública de
Assistência Técnica e Extensão Rural

(Ater), criada para facilitar o acesso dos
agricultores familiares aos mercados
institucionais. O evento foi organizado
pelo MDA em parceria com o Nucane
-Núcleo Colaborador em Alimentação e
Nutrição Escolar. A mesa foi composta
por representantes do poder público e
membros de organizações da sociedade
civil. Os desafios para o estabelecimento
de uma rede de agricultura familiar no
estado do Rio de Janeiro foi o grande
foco da discussão. Organizações como
Univerde e Coopamar-Região dos Lagos
destacaram as dificuldades encontradas
para o fornecimento da produção
agrícola para prefeituras e dificuldades
quanto à emissão da DAP (Declaração
de Aptidão Rural), o que foi confirmado
por Ricardo Mansur (EMATER), ao afirmar
que o problema não é produzir, mas sim
comercializar.
A representante da Conab-Rio, Maria
da Graça Barata, falou sobre Programa
de Aquisição de Alimentos e suas
modalidades. Maria de Lourdes Ferreirinha,
da FNDE e professora da Unirio, destacou
a questão da cultura alimentar e a relação

nutricionista/ controle social. Max Ribas,
engenheiro agrônomo do MDA informou
que o número de DAP´s é flutuante,
pois há vencimentos e cancelamentos
por irregularidades. O representante do
MDA também chama atenção para o
fato de que a EMATER pode auxiliar na
construção de um banco de dados, onde
as prefeituras poderiam acessar sabendo
quais são os produtores, da região e do
Brasil, aptos a fornecer. Alertou que no
site do MDA existe lista de cooperativas
habilitadas.
O diretor do Departamento de
Geração de Renda e Agregação de Valor
da Secretaria da Agricultura Familiar do
MDA, Arnoldo de Campos, afirmou que
o lançamento do projeto é um grande
desafio para agricultura familiar do Rio
de Janeiro e disse que a presidente Dilma
Roussef está revendo os critérios para
concessão de DAP. Foi proposta a criação
do Grupo de Trabalho (GT) da Alimentação
Escolar para planejar a execução e avaliar
a evolução da forma como a compra da
Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar vem ocorrendo.

Seminário
Em março aconteceu o V Seminário da
Rede Estadual de Alimentação e Nutrição
Escolar. O evento foi uma realização
do Nucane (Núcleo Colaborador em
Alimentação e Nutrição Escolar). O
CRN-4, entre outras instituições como a
Anerj, o Instituto de Nutrição da Uerj, o
governo estadual e municipal do Rio de
Janeiro e a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação, fazem parte do
Comitê Executivo do Nucane. Logo após
a mesa de abertura, a nutricionista e
professora da UFF, Luciene Burlandy deu
uma palestra com o tema: Direito Humano
à Alimentação Adequada, Agricultura
Familiar e PNAE. A nutricionista Luciana
Maldonado, do Instituto Annes Dias
(Inad), fez a apresentação da Semana da
Educação Alimentar – SEA 2011 – e Max
Ribas, engenheiro agrônomo do MDA falou
sobre o Ministério do Desenvolvimento
Agrário e a Agricultura Familiar no
contexto escolar. Foram criados grupos de
trabalho e as principais demandas foram
encaminhadas aos órgãos gestores.

Espírito Santo

Ações de fiscalização e atuação
na garantia do DHAA

N

o período de 24 a 27
de maio, a Nutricionista
Fiscal, Celina Oliveira,
esteve no Espírito Santo
e cumpriu uma agenda
repleta de compromissos.Além de
prestar atendimento técnico no CRN-4,
em Vitória, Celina realizou visitas fiscais
em vários municípios com o objetivo
de apurar denúncias, orientar Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética no que tange o exercício profissional
ásio de Oliveira
e buscar a regularização de empresas.
Marisa L. Gerv
O CRN-4, por meio de suas conselheiras Marisa Lopes Gervásio de Oliveira e Juliana Pizzol, tem acompanhado de perto as questões relativas à Segurança Alimentar e Nutricional.
No dia 11 de abril foi realizada, na Assembléia Legislativa do Espírito
Santo (Ales), uma audiência pública, com a finalidade de debater as estratégias de erradicação da pobreza extrema no Estado. Os palestrantes
Rodrigo Coelho, Secretário de Estado da Assistência Social e Direitos
Humanos (SEADH), e Francisco Menezes, Diretor Executivo do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), abordaram o tema

“Segurança Alimentar e Nutricional: Uma Estratégia de
Combate à Pobreza”, que
mobilizou autoridades locais e
vários nutricionistas da região.
A conselheira Marisa, que
atua no Fórum de Segurança
Alimentar e Nutricional do Espírito Santo (FOSAN-ES), está
propondo um encontro do
FOSAN com os Nutricionistas
do Estado a fim de incentivar
Juliana Pizzol
a participação da categoria nas
Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito municipal e regional. Ela
acredita que este é um momento importante para que os Nutricionistas contribuam com seu saber e agir profissional. A proposta é fazer um encontro para discutir o Decreto 7.272, que
regulamenta a LOSAN – Lei Orgânica de Segurança Alimentar e
Nutricional, e destacar a importância dos profissionais de Nutrição neste contexto, enfatizando os desafios para a garantia
do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
Revista CRN-4 Maio de 2011
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Capa

O Conselho vai até você

Região Norte Fluminense recebe o primeiro CRN-4 Itinerante

A

gestão
Articulação
e
Atitude do Conselho Regional de Nutricionistas - 4ª
Região (CRN-4), cumprindo
mais uma das propostas de
campanha, lançou no dia 6 de abril o
Projeto CRN-4 Itinerante no município
de Macaé, com a proposta de se aproximar dos Nutricionistas e Técnicos em
Nutrição e Dietética (TND) que atuam
na região. O Norte Fluminense foi escolhido para dar início ao Projeto por
ser uma região em amplo desenvolvimento e por apresentar um grande
número de profissionais.
O CRN-4 Itinerante, que conta com
a parceria da Associação de Nutrição
do Estado do Rio de Janeiro (Anerj)
e do Sindicato dos Nutricionistas do
Estado do Rio de Janeiro (Sinerj), tem
como principais objetivos estreitar as
relações do Conselho com profissionais de todo o interior do Estado do
Rio de Janeiro e Espírito Santo, oferecer serviços de atendimento na área
administrativa (inscrição de pessoa
física, emissão de certidão de Nada
Consta, 2ª via de carteira de habilitação profissional, atualização cadastral,
parcelamento de débitos), além do
plantão fiscal que presta orientações
técnicas e recebimento de denúncias.O
Projeto conta ainda com uma programação científica, seguida de oficinas e
debates. Uma das propostas é oferecer aos profissionais a oportunidade
de tratar de questões pertinentes às
três entidades da categoria.
O primeiro CRN-4 Itinerante aconteceu no Auditório da Cidade Universitária Campus UFRJ – Macaé e foi realizado em dois dias. Um deles dedicado
ao encontro com os docentes locais,
com a finalidade de atender as demandas da área acadêmica. Este encontro permitiu que o CRN-4, a Anerj,
o Sinerj e docentes do Curso de Graduação da UFRJ conversassem sobre
questões inerentes à formação e ao
exercício profissional do Nutricionista.
No primeiro dia, cerca de cem Nutricionistas e estudantes de Nutrição
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Entidades da
categoria e docentes
da UFRJ de Macaé
abordaram as
questões à formação
e ao exercício
profissional do
Nutricionista
A presidente do CRN-4 faz abertura do evento

participaram ativamente com dúvidas,
sugestões e troca de experiências.
Compuseram a mesa de abertura,
além da presidente do CRN-4, Kátia
Cardoso e da coordenadora da Comissão de Fiscalização, Marlete Pereira; a
representante da Secretaria de Educação do Município de Macaé, Dina Reis;
a coordenadora do Curso de Nutrição
da UFRJ, Beatriz Gonçalves Ribeiro; a
presidente da Anerj, Lucia Andrade e
o presidente do Sinerj, Erivelto Medeiros. Todos destacaram a importância
da união das entidades da categoria e
a maior integração dos Nutricionistas
que atuam na região.
Estiveram presentes nutricionistas
que ocupam funções de destaque um
cargo de destaque na região como a
coordenadora de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Saúde do Município de Macaé, Débora Menezes Salles
Peçanha, da coordenadora da Área de
Nutrição da Região Norte Fluminense,
Alba Valéria Abreu e da representante
da Estratégia Saúde da Família, Verônica Martins Guimarães.
A conselheira Marlete traçou um
histórico de como foi a organização do
evento e sua metodologia. Explicou
que antes de levar o Projeto CRN-4 ao
município escolhido, foi realizado um
planejamento pela equipe de Fiscali-

zação do Conselho, que através de um
cronograma de ações fiscais, procurou
conhecer as principais demandas profissionais da localidade. Ela informou
ainda que, além de ser uma proposta de campanha da atual gestão, o
Projeto foi baseado em experiência
anterior realizada no próprio Conselho
no início dos anos 2000: “Projeto Integração”. Ressaltou que a iniciativa
envolve as Comissões e Câmaras técnicas do Conselho, pois está presente
na proposta de trabalho de todos.
Práticas Educativas
                        
Um ponto alto do encontro foi a
palestra da professora e Nutricionista
Ana Maria Florentino, que também é
diretora da Anerj. Ela deu uma palestra
interativa com o tema: Aprimoramento Profissional “Práticas Educativas no
Atendimento Nutricional em Clínica,
Instituições e Empresas”. Todos os
presentes participaram ativamente por
meio de depoimentos e relatos das situações cotidianas de trabalho.
Segundo Ana Maria, as práticas
educativas podem ser traduzidas como
atividades pautadas na educação nutricional. Na formação profissional a base
biológica tem maior concentração,
mas é preciso também fundamentar o

ensino na área das ciências humanas e
sociais conforme previsto no currículo
da Nutrição, mas buscando o princípio
de práticas integradas para dar dinâmica ao aprendizado. Para ela, a abordagem política na prática educativa deve
ser a mesma, independente da área de
atuação do nutricionista. Alertou que
na educação nutricional precisa haver
interação, já que a prescrição nutricional deve ser pautada em um diálogo
com o cliente. Em sua avaliação, do
contrário, dificilmente o cliente colocará essa prescrição no seu dia a dia.
A professora ressaltou que a educação é a nova ordem mundial. “A
promoção da saúde e a educação são
fundamentais para o desenvolvimento
econômico social de qualquer país”,
disse, destacando que a educação
alimentar e nutricional funciona como
uma estratégia política e através dela
é possível promover uma visibilidade
maior para a profissão.
Ser, conviver, conhecer e fazer. De
acordo com Ana Florentino, são esses
os quatro pilares que estão entrelaçados e são fundamentais para se trabalhar uma mudança de hábitos e comportamentos que, em sua avaliação,
só irá ocorrer se estiver relacionada a
motivação, que por sua vez é determinada pela relação do sujeito com o seu
meio ou pelas condições de vida. Um
exemplo disso, citou, é que na maioria
das vezes a pessoa sabe o que faz
mal a saúde, mas continua com os
maus hábitos. Ressaltou que a palavra
dieta no imaginário coletivo é visto
como uma coisa punitiva e negativa.

Ela sugeriu que se enfatize um plano
alimentar como a prescrição dietoterápica. Afirmou que é preciso promover
escolhas em vez de lançar mão das
proibições e lembrou que o processo
de educação é contínuo.
“Os alimentos lembram eventos,
casos significativos e pessoas”, disse.
Em sua opinião é necessário que o Nutricionista aprenda a lidar com essas
representações. São muitas as práticas
e relações sociais que se estabelecem
em torno da alimentação. Ela citou que
normalmente ao se fazer um convite
para um bate-papo, se inclui um café
ou outra refeição em que os alimentos
funcionam como ponto de partida para
as relações sociais.
Segundo Ana, uma alimentação
quantitativa e qualitativamente adequada deve atender aos objetivos de
saúde, prazer e convívio social. Quando
planeja o cardápio, o Nutricionista deve
considerar esses três itens e não só os
nutrientes, pois disso dependerá a aplicação no cotidiano de cada um. Ressaltou que alimentação é direito, previsto
em Lei. Para garantir o Direito Humano
à Alimentação Adequada (DHAA) é necessário exercer a cidadania. A mobilização é fundamental para modificar
a realidade. Ela falou ainda sobre as
teorias dentro da educação alimentar e nutricional. O Nutricionista é um
educador que age como
um facilitador para as
mudanças. A prática educativa deve pautar todo o
trabalho profissional.

Marlete Pereira, coordenadora do CRN-4 Itinerante

O CRN-4 Itinerante em Macaé foi
marcado pelo entusiasmo e participação efetiva de todos. Um panorama da
Ação Profissional foi traçado na região
e as três entidades abriram uma “Roda
de Conversa”, em que todos puderam
expor as principais dificuldades enfrentadas em suas áreas de atuação como
Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica,
Saúde Coletiva e Off-Shore. O resultado
do debate e das trocas de experiências
foi fundamental para os encaminhamentos a serem feitos pelo Conselho.
A coordenadora do Projeto informou
que deste encontro saiu um Grupo de
Trabalho que atuará como um elo entre
os Nutricionistas da região e o CRN-4.
Lucia Andrade, Katia Cardoso e Erivelto Medeiros
representam as três entidades da categoria

Agenda do CRN-4 Itinerante
14 de julho - Cabo Frio (Região litorânea – RJ)
21 e 22 de setembro - Vitória (ES)
19 e 20 de outubro - Volta Redonda (RJ)
Revista CRN-4 Maio de 2011
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Conferências

Segurança Alimentar e Nutricional

A

4ª Conferência Nacional
de Segurança Alimentar
e
Nutricional
será
realizada, de 7 a
10 de novembro,
no Centro de Convenções
de Salvador (BA), com
o tema “Alimentação
Adequada e Saudável:
direito de todos”.
Vale lembrar que a
segurança alimentar
e nutricional deixou
de ser um projeto
de governo e, em
2010, a Constituição
Federal incluiu a
alimentação no campo
dos direitos. É neste
contexto que acontece
esta conferência, que
contará com cerca de dois
mil participantes (1.600
delegados nas 27 unidades da
Federação), entre representantes
do governo e da sociedade civil,
observadores e convidados nacionais e
internacionais. Entre eles o diretor geral
da FAO e o relator especial da ONU
sobre o Direito Humano à Alimentação.
A proposta é comemorar os avanços
nessa área e apontar os muitos desafios
a serem enfrentados, como a erradicação
da extrema pobreza. O evento é
fundamental para dar visibilidade a
esta política pública e promete ganhar
repercussão na mídia.
É preciso destacar que a Conferência
Nacional é precedida por etapas
municipais, territoriais e estaduais, em
que participam cerca de 50 mil pessoas
em todo o país. Cada Estado e o Distrito
Federal devem definir a melhor forma
de encaminhar o processo preparatório
da sua Conferência, ficando a seu
critério o processo de organização de
Conferências Municipais e/ou Regionais
ou Territoriais.

Conferências Estaduais
Rio de Janeiro

25 a 27/agosto

Espírito Santo

30/agosto a
2/setembro
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O site da 4ª Conferência Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional,
www4.planalto.gov.br/consea/
conferencia , está disponível
com um conteúdo atual
sobre o mapeamento das
conferências estaduais,
o “passo a passo”
de como fazer uma
conferência municipal
e informativos, entre
outros documentos.
As Pré-Conferências Regionais de
Segurança Alimentar e Nutricional:
processo preparatório da 3ª Conferência
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município do Rio
de Janeiro (3ª COMSANRio), serão realizadas de 27
de junho a 13 de julho.
Saúde

A segurança
alimentar e
nutricional deixou
de ser um projeto
de governo e, em
2010, a Constituição
Federal incluiu a
alimentação no
campo dos direitos.

A 14ª Conferência Nacional de Saúde
será realizada de 30 de novembro a
4 de dezembro de 2011, em Brasília
(DF). As etapas municipais já estão em
andamento e terminam em 15 de julho
de 2011. As etapas estaduais estão
marcadas para o período de 16 de julho
a 31 de outubro de 2011.
“Todos usam o SUS! SUS na
Seguridade Social - Política Pública,
Patrimônio do Povo Brasileiro” foi o
tema escolhido para este ano e com
o eixo “Acesso e acolhimento com
qualidade: um desafio para o SUS”.
A 14ª Conferência tem o objetivo de
discutir a política nacional de saúde,
segundo os princípios da integralidade,
da universalidade e da equidade.
Vale destacar que o Sistema Único
de Saúde (SUS) é o resultado da luta
por um sistema de saúde que atenda
toda a população, sem nenhum tipo de
discriminação. Na Conferência Nacional
de Saúde estarão reunidos todos
que lutam por políticas públicas que
atendam a demanda da sociedade.

A 6º Conferência Estadual de Saúde
do Rio de Janeiro, que está marcada
para acontecer de 13 a 17 de outubro
de 2011, tem por objetivos:
I. Avaliar a situação da saúde, de acordo
com os princípios e as diretrizes
do SUS(Sistema Único de Saúde)
previstos na Constituição Federal e
na Lei Orgânica da Saúde garantindo
o acolhimento e a qualidade da
atenção integral;
II. Definir diretrizes para a plena garantia
da saúde como direito fundamental do
ser humano e como política de Estado,
condicionante do desenvolvimento
humano, econômico, social pautado
na seguridade social, no marco do

conceito ampliado e associado aos
direitos humanos;
III. Definir diretrizes que possibilitem
o fortalecimento da participação da
comunidade e dos diversos atores
da sociedade na perspectiva da
plena garantia e o fortalecimento do
controle social na implementação do
SUS – (Sistema Único de Saúde).
Para mais informações, acesse http://
www.conselhodesaude.rj.gov.br/.
Assistência Social
A VIII Conferência Nacional de
Assistência Social será realizada de 7
a 10 de dezembro de 2011, em Brasília

(DF), com o objetivo de avaliar a
situação atual da Assistência Social no
Brasil e propor novas diretrizes para
seu aperfeiçoamento. O evento tratará
também dos avanços na consolidação
do Sistema Único de Assistência
Social (Suas), com a valorização dos
trabalhadores e a qualificação da
gestão, serviços, programas, projetos e
benefícios.
As Conferências municipais e
estaduais, promovidas pelo Conselho
Estadual de Assistência Social (CEAS) de
cada estado, iniciaram seus trabalhos no
dia 2 de maio e terminarão em agosto e
outubro, respectivamente.

Região Serrana

Uma situação de insegurança
alimentar face às tragédias naturais

O

CRN-4 esteve presente durante
o período que sucedeu a
tragédia ocorrida na Região
Serrana, em janeiro deste
ano. A presidente do Conselho Regional
de Nutricionistas – 4ª Região (CRN-R),
Kátia Cardoso, esteve em Nova Friburgo,
uma das cidades que mais sofreu com
os desabamentos, e constatou que era
necessário promover uma articulação
política para implementar ações que
pudessem promover a segurança alimentar da população local. Os conselheiros do CRN-4, Myrian Coelho Cunha
da Cruz, Lúcia França e Nelma Salvaya
também participaram de reuniões que
foram realizadas com representantes de
órgão públicos municipais e estaduais e
diversos segmentos da sociedade como:
Fundação Municipal de Saúde, Vigilância
em Saúde, Vigilância Nutricional da FMS,
COMSEA (Nova Friburgo), CONSEA/RJ,
Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria
Municipal de Educação, Conselho Estadual de Saúde, Fase, Fórum Brasileiro
de Segurança Alimentar e Nutricional
(FBSAN), Secretaria Municipal e Estadual
de Assistência Social e nutricionistas que
atuam na região.
Segundo Marise da Costa Machado,
nutricionista e coordenadora da Vigilân-

cia Alimentar e Nutricional da Fundação
Municipal de Saúde de Nova Friburgo
(RJ), no primeiro momento, não houve
condições de atuação profissional,
mas após aproximadamente dez dias
foram iniciadas as visitas aos abrigos,
inclusive com o trabalho voluntário de
alguns nutricionistas. Aos poucos foi
realizada uma mobilização para atuação
em conjunto (órgãos públicos e iniciativa
privada), com a prioridade voltada
para ações rápidas que pudessem
atender a população diante da situação
assustadora e nova que se apresentava.
Toda a população foi afetada com
o desabastecimento de água e de
alimentos, com algumas áreas em
situações mais críticas e prolongadas.
Marise relata que foi surpreendente o
número de doações vindas de todos os
cantos do país, inclusive internacional.
Mas enfatizou que diante da gravidade
da situação houve dificuldade em fazer o
armazenamento dessas doações dentro
dos padrões de segurança alimentar
recomendáveis.
De acordo com Marise, a dificuldade
para o nutricionista orientar a população
foi enorme, mas, ao mesmo tempo, fundamental para garantir o apoio nutricional
e alimentar básico aos desabrigados, que

naquele momento eram muitos em toda
a cidade. A contribuição do Ministério
da Saúde, com a distribuição de folhetos
adequados a situações de catástrofe e
à presença das equipes de emergência
do Ministério da Saúde e da Secretaria
de Estado de Saúde e Defesa Civil
(SESDEC-RJ) foi relevante para o apoio à
população.
Para Marise, o cenário de segurança
alimentar na região ainda não está
normalizado. A região ainda não se
recuperou da tragédia vivida, mas aos
poucos a rotina está sendo restabelecida.
A presença do nutricionista continua
sendo necessária em todos os setores
que envolvem a segurança alimentar e
nutricional. Ela considera necessária a
criação de uma política pública especificamente voltada para esses casos, pois
vivendo a situação foi observado que
não há uma política para enfrentar
desastres naturais desta magnitude. Ela
acredita que só diante da criação de
um plano de contingência estruturado e
com treinamento sistemático, visando à
eficiência das ações, será possível capacitar os profissionais e minimizar os
efeitos causados por uma tragédia natural
como a que se abateu sobre a região
serrana do Estado do Rio de Janeiro.
Revista CRN-4 Maio de 2011
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Nutrição Clínica

Transtornos alimentares

E

m entrevista à Revista
CRN-4, Annie Bello - Dra em
Fisiopatologia Clínica e professora do Departamento
de Nutrição Aplicada (Uerj)
e pesquisadora do Instituto Nacional
de Cardiologia (MS) - esclarece as
maiores dúvidas em relação aos transtornos alimentares e aponta desafios
para o nutricionista nesta área.
CRN4 O que é transtorno alimentar?
São transtornos mentais graves, crônicos, que acometem principalmente os
adolescentes e jovens do sexo feminino,
levando a danos psicológicos, sociais e
clínicos, podendo, nos casos extremos,
acarretar a morte. As características comportamentais gerais são a preocupação
excessiva com o peso e a aparência do
corpo, acarretando comportamentos alimentares prejudiciais à saúde, dificuldades no relacionamento social e sofrimento.
CRN4 Quais os principais motivos que
geram os transtornos alimentares? A
pressão da sociedade, especialmente
da mídia, por corpos perfeitos pode contribuir para o aumento desses transtornos?
Atualmente a natureza multifatorial
da etiologia dos Transtornos Alimentares
(TA) é amplamente conhecida, envolvendo fatores como vulnerabilidade genética, psicopatologia parental, experiências
adversas e pressões socioculturais. Os
fatores socioculturais com imposição do
ideal de beleza centrado na magreza são
parte integrante da psicopatologia dos
TA. Na cultura ocidental, ser magra significa ter competência, sucesso, autocontrole entre outras características.
A influência do contexto sociocultural
na etiologia dos TA não deve ser entendida de modo linear, pois apesar da insatisfação com o corpo e das frequentes
dietas para emagrecer entre mulheres
ocidentais, os Transtornos Alimentares
ainda são raros (0,3% anorexia nervosa,
1% bulimia nervosa e 1,5% de transtorno da compulsão periódica). Algumas
profissões que exigem leveza ou um
padrão esbelto para “comercialização”
12
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“Os fatores
socioculturais com
imposição do ideal
de beleza centrado
na magreza é parte
integrante da
psicopatologia dos TA.”
Annie Bello

da imagem têm maior risco de desenvolvimento do transtorno. É possível que
a globalização, as mudanças na função
social da mulher e as rápidas transformações sociais, estejam no cerne da compreensão sociocultural dos TA.
CRN4 A bulimia, anorexia e compulsão
alimentar são os transtornos alimentares mais conhecidos da população.
Poderia explicar cada um deles. Há
outros?
A classificação e o diagnóstico diferencial da Anorexia Nervosa (AN) e
Bulimia Nervosa (BN) estão descritos
no “Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSMIV2)”. A AN e a BN
apresentam psicopatologia comum envolvendo a preocupação excessiva com
o peso e a forma corpórea. A anorexia
é caracterizada por restrição voluntária a
alimentos e emagrecimento. Os pacientes apresentam distorção de imagem e
costumam manter o peso corporal em
limites inferiores ao esperado para estatura/ idade. A bulimia é caracterizada
por repetidos episódios de ingestão excessiva de alimentos (é o centro do diagnóstico), seguido de comportamentos
compensatórios para prevenir ganho de
peso (purgação, vômitos auto-induzidos
ou laxativos, diuréticos ou excesso de

exercício físico). O transtorno da compulsão alimentar periódica está descrita
no Apêndice B do DSM 4 como sendo
um transtorno alimentar sem outra especificação. É um distúrbio da ingestão
excessiva de alimentos sem comportamento compensatório. Existem outros
transtornos como Distúrbios Alimentares
não específicos. Recentemente surgiram
a ortorexia, a vigorexia e a diaberexia.
CRN4 Qual a relação da obesidade com
o transtorno alimentar?
A obesidade não faz parte dos transtornos mentais e comportamentais, e,
por conta disso, não deve ser classificada como uma doença psiquiátrica. Porém
são perturbações no comportamento
alimentar, determinadas principalmente
pelo aumento na ingestão de alimentos.
O transtorno da compulsão alimentar periódica é o mais frequente em obesos.
Tais pacientes não costumam ter o diagnostico do TA adequado, e o tratamento
é dirigido para a obesidade com insucesso.
CRN4 É possível traçar um paralelo
entre dietas radicais e os transtornos
alimentares?
Os transtornos alimentares são
transtornos mentais graves, portanto,

perturbações no ato de comer ou alterações no comportamento alimentar
não significam TA. A ortorexia, que é
caracterizada pela obsessão em comer
extremamente correto colocando em
risco a saúde e as relações sociais, está
aumentando. O ortorético é tão preocupado se um determinado alimento lhe
fará bem ou mal que chega a ponto de
inibir o apetite.
CRN4 Existe tratamento? Onde procurar?
O tratamento deve ser realizado
sempre por equipes multidisciplinares:

nutricionistas, psicólogos, psiquiatras,
educadores físicos, terapeutas familiares
e clínicos gerais. Apesar do elevado custo
com internações deste tipo de paciente,
ainda são poucos os centros de tratamento especializados no Brasil. Existe
no RJ o Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares (GOTA-IEDE/ UFRJ) e
na Policlínica Piquet Carneiro (Uerj) está
sendo criado o Centro de Referência em
Transtornos Alimentares e Obesidade.
Na Uerj, está sendo realizado um projeto
com foco nos obesos com transtorno de
compulsão alimentar.

CRN4 Qual o papel do nutricionista
nesse processo?
O Nutricionista tem uma função especial dentro da equipe, pois realiza
toda a orientação nutricional, desmistificando crenças, apontando erros
alimentares que podem ser desencadeantes, por exemplo, de ciclos bulímicos (restrição alimentar seguida de
compulsão alimentar). Além disso, o
nutricionista traça metas e busca soluções alternativas fazendo pequenos
acordos, quase sempre a partir de
diários alimentares.

Distorções da imagem corporal

A

nutricionista Michelle Delboni, pesquisadora do Instituto de Nutrição Annes
Dias, desenvolveu um trabalho com o tema “Imagem
corporal e representações sociais: um
estudo com adolescentes de escolas
públicas e privadas do Município do
Rio de Janeiro”. Nesse universo, ela
pôde constatar que há muito conflito
entre culpa e prazer. Enquanto a mídia
traça um modelo em que os corpos
magros representam a felicidade, as
indústrias de alimentos investem na
publicidade de alimentos gordurosos.
De acordo com Michelle, tratar dos
assuntos referentes ao corpo é difícil
para qualquer pessoa, principalmente
para os adolescentes. Apesar de entenderem que os exageros, tanto da
magreza excessiva quanto da obesidade, não são bons para a saúde, eles
não deixam de fazer a associação do
corpo magro com a beleza e sucesso
profissional e afetivo. E do corpo gordo
com a preguiça e lentidão. Por isso, em
sua pesquisa, encontrou meninas que
falaram naturalmente que, se estão insatisfeitas com suas formas corporais,
não hesitam em recorrer aos chás para
emagrecimento, laxantes e até mesmo
indução ao vômito.
Segundo a nutricionista, para as
meninas o corpo perfeito deve ser
magro, mas com curvas e volume no
peito e nádegas, que julgam itens
necessários para serem sedutoras.
Já para os meninos, o ideal é ter um
corpo definido por músculos, para

“O corpo não é
apenas um conjunto
de órgãos, ele é
constituído de
lembranças e
representações
sociais.”
Michelle Delboni
sugerir força. Michelle relatou que a
maioria dos adolescentes estudados
apontou alguma mudança que gostaria de fazer em seu corpo. Afirmou
que neste grupo há muita discriminação e preconceito com aqueles
que estão dentro dos extremos. A
magreza excessiva é chamada “tábua
de passar”, enquanto os que estão na
faixa da obesidade são classificados
de “bolão”.
Na avaliação da pesquisadora, as
meninas são mais cobradas pela sociedade para ter um corpo “perfeito”.
Por isso, a tendência maior das mulheres aos transtornos alimentares.
Alerta, no entanto, que já há presença de transtornos alimentares em
homens, pois a preocupação do sexo
masculino com a imagem corporal
está aumentando.
Entre as curiosidades da pesquisa
Michelle destaca a aversão demonstra-

da por algumas meninas em relação
ao casamento e a gravidez, pois
acreditam que estas situações estão
relacionadas a excesso de gordura.
Mas quando percebem algum tipo de
transtorno alimentar procuram ajuda.
Os meninos demonstraram mais vergonha de falar sobre o próprio corpo,
o que dificultou a metodologia utilizada para a pesquisa.
Para Michelle, o corpo não é apenas
um conjunto de órgãos, ele é constituído de lembranças e representações
sociais. Para tratar de problemas relacionados aos transtornos alimentares e distorções na imagem, é preciso
ter uma visão além da fisiológica. O
atendimento deve ser feito por uma
equipe multiprofissional. Ela ressalta
que o nutricionista pode contribuir
para uma sociedade mais inclusiva e
acolhedora, aceitando as diversidades
corporais.
Revista CRN-4 Maio de 2011
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Alimentação e Cultura

Hábitos alimentares em
constante modificação

A

cultura de um povo nunca morre.
Ela se dinamiza e se reconstrói
a cada instante pelas memórias
de prazeres, paladares e
celebrações. No Brasil, a mistura de
culturas (negros, índios, europeus,
árabes e orientais) originou
patrimônios alimentares que
são mantidos e valorizados,
segundo a coordenadora da
Rede Interinstitucional de
Alimentação e Cultura (Redeac)
e doutora em ciências da
saúde, Denise Oliveira e Silva.
“Eles expressam a essência
e a base cultural coletiva das
famílias e grupos sociais aos quais
pertencemos”, explica.
A pesquisadora filosofa ao refletir
sobre o assunto. Para ela, “a memória
alimentar nutre a alma como um ser único
que pode transformar o alimento que
comemos, seja em sua produção ou em
sua preparação”. Denise Oliveira cita como
exemplo de raízes alimentares o acarajé,
na Bahia; o churrasco, no Rio Grande do
Sul; o pão de queijo, em Minas Gerais; a
feijoada, no Rio de Janeiro; e o feijão de
corda em vários estados nordestinos.
Ela destaca, no entanto, que os
hábitos alimentares são estruturas em
constante modificação, porque expressam
as relações simbólicas, culturais, sociais,
econômicas e biológicas da escolha
alimentar do indivíduo. Para a doutora
em ciências da saúde, a discussão está
centrada em um desafio: o “dilema do
onívoro”, assim classificado por estudiosos
como Claude Fischler e Poulain.
“Incorporamos o papel de “consumidores-compradores de alimentos” em
vez de “comensais de alimentos”, o que
demostra as deformações decorrentes
da influência da propaganda e da indústria agro-alimentar”. Segundo ela, a
relação entre necessidade e consumo
está desequilibrada em vários aspectos
da vida, entre eles a alimentação. Tanto
que os hábitos alimentares refletem
14

Revista CRN-4 Maio de 2011

“Acredito que
a valorização
dos patrimônios
alimentares
são estratégias
fundamentais
para salvaguardar
alimentos e
preparações
culinárias”

esse desequilíbrio, e a propaganda o
reproduz.
Para Denise Oliveira, essa mesma
indústria cria falsas safras de alimentos
com um custo enorme para a natureza
e o planeta devido à utilização de
agrotóxicos, alimentos geneticamente
modificados e aditivos químicos.
– Nossa expressão de escolha
é uma maçã grande e vermelha,
mas com conteúdo de alto risco,
porque tem muito agrotóxico.
Queremos alimentos de forma
abundante, bonitos e que durem
como “múmias” por várias semanas
e quem sabe por meses. De fato o
mundo tem um grande contingente
populacional para ser alimentado,
mas precisamos rediscutir o modelo
de produção econômica pelo seu efeito
deletério à saúde das pessoas e da Terra.
Creio que a pressa de viver tem alimentado
nossa busca pelo “fast food”.
A coordenadora da Redeac considera
positivas as mudanças nos “rituais
alimentares”. “Acredito que estamos
em busca da comensalidade”, reflete.
Denise Oliveira ressalta, no entanto, que
a população não perdeu o hábito de
“comer junto”, o que, segundo ela, ocorre
em casa, na rua, nos restaurantes e nos
shoppings. Ela destaca que esse é um
processo recente, que “merece ser mais
compreendido de forma simbólica”.
– Acredito que a valorização dos
patrimônios alimentares são estratégias
fundamentais para salvaguardar alimentos e preparações culinárias, o que
inúmeros pesquisadores têm contribuído
para o crescimento dessa discussão.
A Rede Interinstitucional de Alimentação e Cultura incentiva a agregação
de grupos acadêmicos interessados em
discutir os aspectos simbólicos e culturais
da escolha de alimentos no Brasil. Existem
perspectivas de ações e cursos com o
objetivo de contribuir na compreensão
desse fenômeno, direcionados, principalmente, a nutricionistas.

Congresso

II Sport Nutrition Convention
A II Sport Nutrition Convention é um congresso para nutrionistas de
todo o Brasil. A parte técnico-científica da feira II Expo Nutrition,
conta com o apoio do CRN-4, Anerj, ABNE e Abenutri. O tema
central será Suplementação Nutricional. O evento acontece
de 15 a 16 de julho de 2011 no Windsor Guanabara Hotel – Av.
Presidente Vargas, 392, Centro do Rio – Centro de Convenções – 5º
andar – Sala Velazquez.

15.julho
9h

Abertura: Dr. Euclésio Bragança – Presidente Abenutri/ Dra. Heloisa Guarita – Presidente
ABNE / Dra. Kátia Cardoso– Presidente CRN-4/ Dra. Lucia Andrade – Presidente ANERJ

9h15

Importância da Suplementação Nutricional

Dra. Heloisa Guarita

9h45

Aspectos da nova legislação de Alimentos
para Atletas

GPESP/ANVISA

10h15

A Prescrição de Suplementos pelo Nutricionista sob o Foco da Legislação Profissional

Dra. Samara Crancio – Coordenadora de
Fiscalização do CRN-4

11h

DR versus as reais necessidades de ingestão de vitaminas e minerais em atletas

Dr. Marcelo Ferro

11h45

Uso de suplementos nutricionais para recuperação

Dr. Franz Burini

MESAS

14h

Atividades de Longa duração

Moderador – Dr. Euclésio Bragança,
Médico Nutrólogo

Uso da proteína em atividades de
longa duração

Dra. Mariana Gonçalves

Uso de carboidratos e lipídeos em atividades de longa duração

Dra Priscila Machado

Uso de cafeína e glutamina em atividades de longa duração

Dr. Rodolfo Peres

Uso de probióticos na atividade de
longa duração

Dra. Heloisa Guarita

16h

2º Palestra Patrocinada

17h30

Palestra Patrocinada

Solenidade dos novos inscritos
Nutricionistas e técnicos recém-formados fizeram
um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do
massacre da Escola Tasso da Silveira, em Realengo,
na cerimônia de entrega de habilitação profissional
no dia 13 de abril, promovida pelo CRN-4 em parceria com a Associação de Nutrição do Estado do Rio
de Janeiro (Anerj) e Sindicato dos Nutricionistas do
Estado do Rio de Janeiro (Sinerj). A solenidade está
mantendo sua proposta de ser um evento dinâmico
e interativo.
A vice-presidente do CRN-4, Madalena Marques,
parabenizou os recém-formados pela escolha da profissão, que considera nobre. A presidente da Anerj,
Lúcia Andrade destacou a importância desse primeiro
contato com os novos profissionais, que passam a ter
as entidades da categoria como sua representação.
A representante dos estudantes, Leandra Shumacker,
afirmou que a nutrição é uma profissão promissora
e que o mercado de trabalho está em alta. A cerimônia contou ainda com uma “roda de conversa”. Lúcia
respondeu as questões relativas à Anerj e ao Sinerj,
que não pôde estar presente ao evento. Madalena esclareceu os questionamentos direcionados ao CRN-4
e ressaltou que é responsabilidade do profissional
contribuir para implementar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), que é lei.

16.julho
9h

Resistência a insulina e benefícios da suplementação

Henry Okigami

9h45

Importância da Suplementação de aminoácidos isolados em Atletas e Praticantes de Atividade Física

Dr. Mohamed Barakat

MESAS

11h

12h30

Aspectos Econômicos e regulatórios da Suplementação

Moderador – Marcelo Bella

Realidade do mercado global (suplementação nos EUA x EURO x Brasil)

Euromonitor

Dificuldades e Tecnologia das empresas
nacionais no mercado Brasil

Rafael Costa /Alessandro Hinrichsen - Capsugel

Palestra patrocinada

MESAS

14h

A Suplementação nas Atividades de Força
e Explosão

Moderador – Dr. Euclésio Bragança, Médico Nutrólogo

O papel da Creatina e sua utilização

Dr. Bruno Gualano

Arginina e seus sais nas atividades de força

Adriano Valim Reis, PhD

Pesquisas e tendências em suplementos:
O que funciona?

Henry Okigami

Plano nutricional para o treino de
força: a dieta combinada com suplementos

Carlos Tomaiolo

16h

Palestra Patrocinada

17h30

Palestra Patrocinada

O NUTRIGEN é uma feira com exposição de produtos e
serviços dos vários segmentos da área de alimentação
e nutrição. O evento inclui uma programação científica
que acontece em um seminário de dois dias. Há ainda
exposição de trabalhos com premiação.
Revista CRN-4 Maio de 2011
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Campanha
Nacional 2011

A

campanha Nacional do Sistema CFN/
CRN com o tema “Fome, Obesidade
e Desperdício – Não Alimente este
Problema”, lançada em 2011, tem
o objetivo de contribuir no combate
destas três questões que atualmente estão na
pauta da sociedade. A proposta é alertar e conscientizar a população sobre os prejuízos com o
desperdício de comida, enquanto milhares de
pessoas passam fome e outras estão obesas,
mostrando que tudo isso faz parte de um mesmo
problema.
O Dia da Saúde e Nutrição, comemorado em
31 de março, foi escolhido para dar início às ações
conjuntas em todos os estados da jurisdição dos
Conselhos Regionais de Nutricionistas. Tanto a data
quanto a diretriz da campanha foram deliberadas
durante a I Jornada de Comunicação, que reuniu os
dez CRN´s, em fevereiro, em Brasília. Neste evento
também foram aprovados dois materiais de comunicação: o selo e o flyer (ao lado).
No calendário para as ações da campanha está
marcado o Dia do Nutricionista – 31 de agosto e o Dia
Mundial da Alimentação – 16 de outubro. A campanha
está nas ruas. Mas, nessas datas, estão previstas atividades para dar mais visibilidade ao tema proposto.

Lançamento Regional

P

ara lançar a campanha “Fome, Obesidade
e Desperdício - Não Alimente este problema”, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, o
CRN-4, em parceria com o Telessaúde da
Uerj, realizou no dia 31 de março uma Mesa
Redonda Virtual que abordou o tema da campanha 2011
do Sistema CFN/CRN. O evento teve como palestrantes
Geila Cerqueira Felipe (nutricionista do Instituto de Nutrição Annes Dias - Inad) e Daniela Sanches Frozi (nutricionista pesquisadora e professora da Uerj) e como moderadora Maria Thereza Cury, nutricionista e professora
da Uerj. O Conselheiro Marcos Figueiredo abriu a discussão destacando a importância do tema. O conteúdo
desta mesa redonda virtual ainda pode ser conferido.
Para isso, basta acessar http://www.telessauderj.uerj.br/
ava/ (Se você ainda não é cadastrado, clique no link
“Você ainda não fez o acesso”, neste momento abrirá
um formulário para cadastramento de usuários).Após o
preenchimento dos seus dados entre com seu e-mail e
senha. Depois é só clicar em eventos e procurar o tema
da campanha.
16
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Daniela Sanches, Maria Thereza Cury, Marcos Figueiredo e Geila Cerqueira

