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Realizações da gestão
2016-2019

CLIPPING

#PAPOSAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 23 DE JANEIRO DE 2019
Câncer e alimentos restritivos e dietas
milagrosas
Entrevistados: Leonardo Murad, Nutricionista
presidente do CRN-4, e Gabriela Villaça,
Nutricionista e pesquisadora do INCA.
Acesse:
http://bit.ly/PapoSaudeDietasCancer

RIO TV DEBATE | TV CÂMARA | 9 DE JULHO DE 2018
Prevenção da Obesidade
Entrevistada: Nutricionista
Kelly Gonzaga.
Acesse:
http://bit.ly/TVCamara090718

JORNAL FOLHA DE VITÓRIA | 28 DE JUNHO DE 2018
Divulgação de fotos de ‘antes e depois’ por nutricionistas está proibida
De acordo com o novo Código de Ética dos Nutricionistas,
em vigor desde junho deste ano, esse tipo de publicação
está proibido.
Entrevistada: Nutricionista coordenadora da Comissão de
Ética, Eliane Vaz.
Acesse:
http://bit.ly/folhadevitoria280618

REVISTA BOA FORMA | 27 DE NOVEMBRO DE 2017
7 fatos que você precisa saber para usar a gordura a seu favor
Entrevistadas: Nutricionista vice-presidente do CRN-4, Luana
Aquino, e Nutricionista Haline Dalsgaard.
Acesse:
http://bit.ly/PesquisaGordurasCarboidratos
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Um ano de muitas
realizações
Amigas e amigos Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética, com o lançamento
da nossa nova Revista CRN-4 dedicamos esse editorial à apresentação das realizações
da nossa Gestão.
Enquanto nos preparávamos para assumir o CRN-4 em 2016, discutíamos muito os rumos do Conselho como órgão de representatividade de Nutricionistas e TND. Observamos, principalmente, que precisávamos nos comunicar melhor com as categorias e que
seria necessário profissionalizar nossa representação política no meio legislativo.
Com isso, reestruturamos o setor de comunicação, contratamos uma empresa especializada, expandimos nossa presença em mídias sociais, impulsionamos matérias de interesse dos profissionais, demos transparência às nossas ações e realizamos o evento de
Diálogos com os Nutricionistas no Rio de Janeiro e no interior do Estado.
Além disso, os TND participaram de eventos preparados especialmente para a sua área
profissional e de uma discussão específica sobre sua formação e tiveram um Grupo de Trabalho (GT) próprio para debater sua situação profissional, com alguns profissionais tendo
sido convidados, inclusive, para participar de Câmaras Técnicas.

CRN-4 mais perto de você
Reformulamos o site do CRN-4, disponibilizamos

Contratamos um Assessor Político-Institucional

serviços gratuitos aos Nutricionistas e implanta-

experiente na área para trabalhar com ideias le-

mos profissionalmente a Transparência das Con-

gislativas em prol dos Nutricionistas, dos TND

tas do Conselho. Fizemos campanhas publicitá-

e das políticas públicas de alimentação e nutri-

rias visando a divulgação máxima da profissão

ção, com o intuito de garantir o Direito Humano

de Nutricionista para a sociedade como essen-

à Alimentação Adequada e o campo de traba-

cial nas diversas áreas de atuação. MetrôRio e

lho na área pública das categorias supracitadas

ônibus da Grande Vitória receberam a campanha

nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

“Eu Quero Nutricionista”, que atingiu milhares
de pessoas.
Realizamos eventos gratuitos no RJ e no ES voltados aos Nutricionistas e TND nas comemorações do dias do Nutricionista e do Técnico em
Nutrição e Dietética, respectivamente, sempre
com temas de interesse e com grande adesão.
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Principais conquistas da gestão
FISCALIZAÇÃO
• No Setor de Fiscalização contratamos mais três fiscais para aumentar nosso
quadro funcional e inauguramos o Polo Serrano do Rio.

• Firmamos e renovamos parcerias e convênios com o Ministério Público do Rio de Janeiro
para garantir maior legitimidade aos pleitos de segurança alimentar da sociedade com o
protagonismo para o Nutricionista como seu maior defensor e promotor. Com isso, nos aproximamos do Setor do Consumidor do MP-RJ para combater a atuação de leigos que exercem a
Nutrição irregularmente e deixam a população exposta ao risco.

• Nossa fiscalização analisou e encaminhou 29 processos nesses três anos para o MP-RJ e ES,
Ministério Público do Trabalho (quando não havia condições de trabalho para os profissionais) e
Delegacia do Consumidor (principalmente no caso de atuações de leigos).

• Processamos e ganhamos causa contra o Governo do Estado do Rio de Janeiro que obriga o
Estado a pagar os salários atrasados com juros. Atualmente, está em fase recursal.

FORTALECIMENTO
• Lançamos o Projeto Fortalecimento em 2018, com o
objetivo de estreitar laços
com os Gestores Públicos
dos mais diversos municípios do RJ e ES e apresentar o Nutricionista e o
TND como profissionais de
suma importância para as
prefeituras.

CONVÊNIOS E
PARCERIAS
• Inauguramos no CRN-4
o Setor de Convênios e
Parcerias com empresas
de diversos setores que
oferecem descontos aos
inscritos no CRN-4 e associados da ANERJ, que
é nossa parceira nesse
programa.

NOVO IMÓVEL
• Recentemente, com a ajuda
do Conselho Federal de Nutricionistas adquirimos novo
imóvel que servirá a toda a
categoria como auditório
para eventos promovidos
para os Nutricionistas e TND.
O Espaço será dos registrados, e qualquer profissional
poderá usá-lo.

Por fim, estamos felizes em compartilhar com vocês a nova edição da Revista CRN-4, que irá oferecer
conteúdos técnicos-científicos. O nosso objetivo é levar conhecimento! Boa leitura!

Leonardo Borges Murad
Presidente do CRN-4 | Gestão
Valorizar para Fortalecer 2016-2019
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COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÃO EFICAZ E ÚTIL PARA
INTEGRAR E VALORIZAR A PROFISSÃO
No âmbito de uma sociedade cada vez mais
complexa, destina-se à comunicação um papel
de crescente importância entre os conselhos
profissionais. Assim que a Gestão Valorizar para
Fortalecer tomou posse, pude perceber o quanto
o CRN-4 era uma entidade que muito realizava
pelos Nutricionistas, TND e população, inclusive
de forma pioneira no Sistema CFN/CRN. Entretanto, demandava fortemente “mostrar mais”
suas ações, ampliando investimentos, profissionalizando recursos e especialmente modernizando sua forma de dialogar com a categoria e
valorizar a profissão para a população. Era ne-

de coordenar a Comissão de Comunicação, função
que procurei desenvolver nesses três anos de forma obstinada juntamente com a Diretoria, funcionários e conselheiros dessa área. Como ex-atleta
profissional e atual atleta amadora acredito que o
princípio fundamental para conquistar metas ousadas está no olhar aguçado em montar um bom
time e mantê-lo unido e trabalhando com paixão.
E foi exatamente sob esse aspecto que iniciamos!
Investimento em recursos humanos e empresa especializada em redes sociais e publicidade, maior
aproximação das Coordenações Técnica e de Fiscalização com a Comunicação e descentralização

cessário incentivar parte da categoria a “fazer as
pazes” com o meu, o seu, o nosso Conselho!

de confecção de conteúdos por expertises na área
entre funcionários e conselheiros. A partir desses
importantes passos foi necessário elencar metas e
prioridades. E com muito orgulho e agradecimento
à equipe envolvida ressalto que concluímos todas
as metas destacadas a seguir:

Dessa forma, a gestão se sensibilizou que essa
área estratégica precisava estar sob os cuidados
da Diretoria, e fui escolhida para a nobre missão

REVITALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS
No primeiro ano revitalizamos as redes sociais priorizando postagens de linguagem e imagens mais atrativas, priorizando conteúdo relacionado às ações do
CRN-4 e investindo em impulsionamentos que melhorassem a visualização das postagens por meio de
acompanhamento periódico da evolução das métricas (visualizações e interações) em redes sociais.
Também suspendemos provisoriamente a revista
do CRN-4, preferindo investir esforços em uma publicação de leitura mais ágil, o Boletim enviado por
e-mail, que tinha como objetivo responder à pergunta: O que o CRN-4 está realizando pelos Nutricionistas, TND e população?

NOVO SITE E VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL
No segundo ano, o foco foi revitalizar o nosso
site para que pudesse ultrapassar as fronteiras
de apenas informar, mas ser uma extensão do
“CRN-4 na sua casa”, com serviços on-line que
facilitam a vida e poupam tempo da categoria,
bem como ferramentas que esclarecem as principais dúvidas sobre o exercício profissional e
auxiliam na atualização técnica e científica.
Ainda nesse ano, observou-se o sucesso das
campanhas de valorização profissional de 2017
(“Nutrição é ciência, não é opinião”, “Alimentação saudável na escola, direito do aluno, compromisso do Nutricionista” e “TND em destaque”) e de campanhas atreladas a aprovações
de projetos de lei, aumento de quadro técnico
de Nutricionistas e TND e em defesa da SAN.

COMUNICAÇÃO

#EUQUERONUTRICIONISTA
Nessa caminhada percebemos que era politicamente estratégico mudar o lugar de fala das campanhas: passar a falar
“menos como categoria e mais como sociedade”. Sociedade
esta conhecedora de seus direitos e que reivindica os mesmos (algo menos corporativista do que apenas nós, Conselho
e categoria, reivindicarmos), incluindo o acesso ao Nutricionista como direito. Foi assim que se originou uma das mais
elogiadas campanhas de comunicação do Sistema CFN/CRN,
que inclusive foi solicitada por outros regionais e replicadas
em veículos de comunicação em massa de outros Estados no
país: a campanha “Eu quero Nutricionista”, na escola do meu
filho, no restaurante que eu frequento, no SUS, no hospital do
meu bairro, nas ILPI, com um alcance de milhares de pessoas.

FORTALECIMENTO INTERNO
E CÓDIGO DE ÉTICA
No terceiro e último ano da gestão Valorizar para Fortalecer, o
eixo “valorização” já estava mais contemplado nas relações externas (relação do CRN-4 com os Nutricionistas e TND, sociedade, gestores e entidades), porém, o “fortalecimento” interno
enquanto categoria ainda poderia se beneficiar com estratégias
de Comunicação. Nesse sentido, enquanto educadora, sei que
“conhecimento é poder”, e nessa vertente investimos em campanha para elucidar dúvidas do novo Código de Ética, priorizando
o que Nutricionista “pode” realizar, de forma menos restritiva e
mais empoderada. Nessa mesma linha, desenvolvemos o projeto
“CRN-4 Com Ciência” e um “Ambiente virtual docente” no site do CRN-4, iniciativas que promovem
atualização técnico-científica com o apoio da tecnologia de gargalos percebidos na Fiscalização entre Nutricionistas e docentes, respectivamente.

A gestão vem chegando ao final, mas as boas ideias florescem! E nesse
clima de despedida e já de saudade resolvemos presentear a categoria
enviando um folder para casa de cada nutricionista e TND destacando com
transparência as nossas principais realizações. Por fim, revitalizamos completamente o conceito da revista do CRN-4, para que esse produto inovador possa aguçar a curiosidade da categoria em se aprofundar em temas
atuais e polêmicos da nossa profissão sob o olhar técnico-científico atrelado ao olhar da ética profissional. Desejo uma ótima leitura, criatividade
e sucesso aos próximos colegas da Comissão de Comunicação do CRN-4.

Luana Aquino
Vice-Presidente do CRN-4 e Coordenadora
da Comissão de Comunicação | Gestão
Valorizar para Fortalecer 2016-2019

TEMA EM DEBATE

CONTÉM GLÚTEN!
A PRESENÇA DE GLÚTEN NOS
RESTAURANTES É UM DESAFIO PARA
NUTRICIONISTAS, PROPRIETÁRIOS
DE ESTABELECIMENTOS DE
ALIMENTAÇÃO E PORTADORES DE
DESORDENS RELACIONADAS A ESSA
PROTEÍNA

Por Juliana Crucinsky*
Apesar de não ser um alimento típico
do Brasil, tendo sido trazido pelos portugueses no período colonial, o trigo se
tornou um alimento onipresente na mesa
do brasileiro. Trata-se de um alimento barato, com o qual é possível elaborar uma
infinidade de receitas culinárias. Entretanto, essa onipresença acaba por dificultar muito a vida de celíacos, alérgicos e
sensíveis ao glúten, não só pela falta de
informação e orientação na maior parte
dos estabelecimentos comerciais e institucionais, como principalmente pelo alto

risco de contaminação de outros alimentos
e utensílios por partículas de farinha.
Ao manipular a farinha de trigo, muitas partículas ficam em suspensão no
ambiente, por várias horas, podendo
facilmente (e de forma praticamente
imperceptível) contaminar superfícies,
equipamentos, utensílios e alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo por pessoas com desordens relacionadas ao glúten (DRG) e colocando tais
pessoas em risco.
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RIO DE JANEIRO TORNA OBRIGATÓRIA INFORMAÇÃO
SOBRE GLÚTEN
A lei nº 6159, de 4 de maio de 2017, “dispõe
sobre a obrigatoriedade de informar quanto
à presença de glúten e seus derivados nos
alimentos preparados e servidos nos restaurantes, bares e afins, no Município do Rio de
Janeiro”; e a e a Resolução SMS nº 3427, de
4 de outubro de 2017, regulamenta sua aplicação. Entretanto, tais documentos, apesar
de destacarem a importância dos estabelecimentos mencionarem de forma clara os
ingredientes de cada prato servido e prever

multa aos que não cumprirem as determinações, não esclarecem a respeito das questões envolvendo a contaminação, que podem ocorrer em qualquer uma das etapas
de produção das refeições. É importante valorizarmos tais iniciativas do poder público,
entretanto, é preciso ir além, no sentido de
garantir de forma mais ampla a segurança
alimentar e nutricional a todas as pessoas
que tenham alguma DRG (desordens relacionadas ao glúten).

SAIBA MAIS SOBRE O QUE É UM ALIMENTO LIVRE DE GLÚTEN
Para um alimento ser considerado realmente livre de glúten, ele tem que ser produzido em ambiente separado, a partir de
ingredientes selecionados e livres de contaminação. Precisam ser manipulados por
funcionários devidamente treinados, é necessário que os equipamentos e utensílios
sejam separados, e o ideal é que o ambiente de produção não seja compartilhado.
Assim, mesmo quando um restaurante se
propõe a oferecer alimentos sem glúten, é
necessário que sua produção esteja cercada
de cuidados para evitar o adoecimento das
pessoas com DRG, pois apenas não conter

fontes de glúten entre seus ingredientes não
é garantia de segurança.
Inclusive em hospitais, os acidentes são frequentes, conforme relatado por Paula et al
(2014). Todos os insumos precisam ter garantia
de segurança (por exemplo, ervas e especiarias
usadas no tempero), os equipamentos devem
ser exclusivos, e os utensílios, se não forem exclusivos, precisam ser muito bem higienizados.
Os cuidados são extensivos ao momento de
servir, e restaurantes do tipo self-service oferecem perigo extra, pois os próprios comensais
podem trocar os utensílios na hora de servir,
contaminando os alimentos sem glúten.

TEMA EM
TEMA
EM DEBATE
DEBATE

CONHECIMENTO DAS DESORDENS
RELACIONADAS AO GLÚTEN
A doença celíaca (DC) é a DRG mais antiga
E, mais recentemente, a sensibilidade ao glúe conhecida, entretanto, algumas publicaten não celíaca (SGNC) foi identificada como
ções científicas evidenciaram que muitos
uma outra DRG, de caráter inflamatório, poprofissionais de saúde ainda não conhecem
rém a princípio não autoimune, relacionada à
toda sua magnitude e seu manejo. Trata-se
ingestão de alimentos fontes de glúten, cujo
de uma doença sistêmica e autoimune (e
diagnóstico, até o momento, baseia-se na exnão mais uma mera “intolerância”, como se
clusão da DC e da AT, a partir dos exames e
pensava antigamente) dispaposteriormente ao teste clínirada pela ingestão de glúten
co de exclusão total de glúA
DOENÇA
CELÍACA
É
no intestino de pessoas geten e sua posterior reintroduUMA
DOENÇA
SISTÊMICA
neticamente
predispostas.
ção, para avaliação de sinais e
Seus sintomas podem variar:
sintomas.
E AUTOIMUNE (E
de diarreia a constipação inNÃO MAIS UMA MERA
Em todos os casos mentestinal, deficiências nutri“INTOLERÂNCIA”, COMO SE
cionados, o tratamento é o
cionais diversas, sintomas de
PENSAVA ANTIGAMENTE)
mesmo: dieta totalmente lineuropatia, ataxia, dermatite
DISPARADA PELA INGESTÃO
vre de glúten e de contamiherpetiforme,
infertilidade,
DE GLÚTEN
nação cruzada, além de cuietc., e o diagnóstico só é posdados individualizados que
sível mediante a realização
se façam necessários, como
de biópsia duodenal ANTES da exclusão do
a suplementação de micronutrientes em caso
glúten da dieta (caso contrário, os exames
de deficiência. Inicialmente fazer a dieta sem
negativam).
glúten parece simples, entretanto, devido à
A alergia ao trigo (AT) ou aos cereais é uma
onipresença do trigo nos restaurantes (cocondição alérgica, que pode se manifestar
merciais e institucionais) e nas cozinhas hoscom sintomas gastrointestinais, dores de
pitalares (inclusive na cozinha dietética), para
cabeça, urticária, asma e até anafilaxia inalguém que tem alguma DRG, fazer qualquer
duzida pelo exercício, associada ao contato
refeição fora de casa torna-se um desafio e
com trigo.
tanto, pois os riscos de adoecer são muitos.
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Juliana Crucinsky é Nutricionista, Mestre em
Alimentação, Nutrição e Saúde pela UERJ, Consultora
Técnica da Acelbra RJ e da Fenacelbra
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CONVÊNIOS & PARCERIAS

CONDIÇÕES ESPECIAIS E PROMOÇÕES
PARA NUTRICIONISTAS E TND

Para usufruir dos benefícios, entre em contato com a empresa e informe-se.
Saiba mais: http://bit.ly/CRN4Convenios
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MATÉRIA DE CAPA

O QUE SABER SOBRE A PRÁTICA
DO JEJUM INTERMITENTE
O JEJUM INTERMITENTE É UMA PRÁTICA QUE CONSISTE
NA INGESTÃO DE ALIMENTAÇÃO HABITUAL POR ALGUM
PERÍODO, SEGUIDA DE RESTRIÇÕES ENERGÉTICAS POR
OUTROS PERÍODOS. O NUTRICIONISTA TIAGO LEITE
EXPLICA A VISÃO BIOLÓGICA DO JEJUM INTERMITENTE,
E A NUTRICIONISTA ROBERTA SOARES CASAES
FAZ UM CONTRAPONTO.
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MATÉRIA DE CAPA
Por Tiago Leite*

1

O QUE É JEJUM INTERMITENTE?
Ele pode ter diversas definições nos seus diversos modelos propostos. Dentre os modelos
mais divulgados e utilizados podemos destacar:

5:2

3:4

4:3

O conceito aqui é consumir a
alimentação habitual durante
5 dias, e durante 2 dias da semana, normalmente não consecutivos, ter alguma restrição
energética. Essa restrição energética pode variar, sendo mais
usual restringir de 25% a 75%
do valor energético total.

Semelhante ao modelo 5:2,
porém há o consumo habitual durante 3 dias, e a restrição
durante 4 dias. Normalmente
existe uma alternância entre os
dias de consumo habitual e o
dia com restrição energética.

Igual ao modelo 3:4, porém há o consumo habitual
durante 4 dias e a restrição
energética durante 3 dias.

Os modelos 3:4 e 4:3 também são chamados na literatura por: “alternate day fasting
(ADF)”; “every-other-day diet”; “every-other-day fasting”. A maioria dos trabalhos
foi realizada em sujeitos obesos durante algumas semanas possuindo ou não exercício físico no protocolo experimental.

OUTROS MODELOS
24 HORAS
Também existem modelos mais
“agressivos” onde os autores
propõem no dia de restrição
não consumir “energia”, ou seja,
jejum total por 24 horas, liberando apenas água, chá, café sem
açúcar e similares.

FAST MIMICKING DIET (FMD)
Ainda temos este modelo, que,
segundo os autores, mimetiza as
adaptações metabólicas do jejum.
Em linhas gerais, o modelo FMD
propõe 5 dias consecutivos de
restrição energética seguidos de
25 dias sem restrição energética.

JANELAS METABÓLICAS
Este modelo é um pouco diferente dos modelos mencionados anteriormente: a proposta é alimentar-se
dentro de um período do dia, e no outro período fazer
restrição energética total.
Nesse caso, o modelo mais difundido é o 16:8, onde poderíamos realizar as refeições durante uma janela de 8
horas, por exemplo entre 12h - 20h ou 13h - 21h, e jejuaríamos entre 20h - 12h ou 21h - 13h.
Vale ressaltar que essa janela pode ser deslocada para a
“direita” ou para a “esquerda”. Normalmente dentro da
janela da alimentação são preconizadas três refeições
(mas pode variar), e a ideia da última refeição ser à noite é evitar dormir com fome. É preciso tentar manter o
padrão de horários e refeições, pois condiciona e mantém a aderência. Pode ser gradativo: Iniciar com 10h às
12h de jejum, e a cada 3-4 dias acrescentar 1 hora.

Poderia se repetir em ciclos de um
mês. Os autores argumentam que
a aderência ao modelo é maior do
que os modelos anteriores, e houve melhoras em marcadores de
risco cardiovascular.
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Todos esses modelos têm algo em comum:
o déficit energético acumulado ao longo
do tempo (não necessariamente a cada
dia). O grande “objetivo-resultado” divulgado e esperado por quem faz esse tipo
de dieta é o emagrecimento e, com ele, as
melhoras metabólicas principalmente nos
indivíduos previamente obesos.

O jejum intermitente não determina exatamente “o que” você come, e sim “quando”
come. Pode ser “high” ou “low carb”, cetogênico, vegano, “Paleo”, com ou sem lactose, glúten etc. Caso o consumo energético
seja de forma sistemática superior ao gasto
energético diário, o indivíduo tenderá a engordar mesmo realizando a prática.

A exceção aqui seria o jejum “religioso”
como o praticado durante o Ramadã, pois
o objetivo primário não é o emagrecimento.

O déficit energético crônico é a variável
mais importante (não única!) quando se almeja o emagrecimento, podendo ser alcançado por diferentes “modelos de dietas”.

2

DO PONTO DE VISTA CIENTÍFICO, O JEJUM INTERMITENTE TEM EMBASAMENTO?

O que posso dizer inicialmente é que, ao fazer uma busca rápida no Pubmed e
inserir os termos “intermittent fasting” especificamente selecionando trabalhos
realizados em humanos, teremos um retorno de 116 trabalhos de revisão (acessado no dia 29.10.2018) e uns 500 artigos originais. O que isso quer dizer? Que
o tema vem sendo estudado e já possuímos um bom volume de informações.
A prescrição de uma conduta nutricional deve ser respaldada ao máximo pelas
evidências cientificas mais atuais de boa qualidade.

A GRANDE QUESTÃO QUE FICA É A SEGUINTE: VISANDO O EMAGRECIMENTO,
O JI É OU NÃO É MAIS EFICIENTE DO QUE A
“RESTRIÇÃO ENERGÉTICA CONTÍNUA (REC)”?
SENDO BREVE, AS PRINCIPAIS REVISÕES SISTEMÁTICAS E META-ANÁLISE
NO TEMA SÃO CONTUNDENTES EM MOSTRAR QUE “NÃO”. O JI NÃO É MAIS
EFICIENTE DO QUE A REC QUANDO VISAMOS O EMAGRECIMENTO. POR
OUTRO LADO, ESSES MESMOS ARTIGOS MOSTRAM QUE A REC TAMBÉM
NÃO É MAIS EFICIENTE DO QUE O JI, AMBOS PASSAM A SER UMA OPÇÃO. O
NUTRICIONISTA, COM TODA A SUA COMPETÊNCIA, VAI PODER IDENTIFICAR
QUAL MODELO A SER SEGUIDO NAQUELE MOMENTO E POR QUANTO TEMPO
O SEU CLIENTE-PACIENTE O UTILIZARÁ.
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E METABOLICAMENTE, COMO SE DÁ?
Todas as “dietas” que têm o emagrecimento
como objetivo principal possuem algo em
comum: déficit energético consistente. Simples assim, não há mágica aqui. O indivíduo
pode emagrecer ou engordar se comer a
cada 3 horas.
O mesmo indivíduo também pode emagrecer ou engordar se realizar o JI. Tudo dependerá do “quanto” ele come e não “quando”
ele o faz.
Em outras palavras, assumindo que determinado indivíduo irá consumir a mesma
quantidade e qualidade de alimentos em
24 horas, o momento da ingestão (ex., JI x
comer a cada 3 horas) pouco impactará no
desfecho clínico final: emagrecimento.
O cenário da obesidade ocorre apenas com
o superávit energético crônico e consistente. Avalie em cada caso qual modelo terá
maior aderência-aceitação, que se encaixe
melhor na rotina do seu cliente.
O tema ganhou força em 2016. Yoshinori Ohsumi, de 71 anos, foi agraciado com o
Prêmio Nobel em Medicina pelas descobertas de genes-chave envolvidos na autofagia
(privação de nutrientes).
A autofagia é um processo fundamental que
os cientistas acreditam estar envolvido para
“combater” câncer, demência, diabetes. A
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autofagia disfuncional tem sido associada a doenças infecciosas, cânceres, Huntington, Parkinson, diabetes tipo 2 e uma
série de distúrbios relacionados à idade.
O ponto principal é que o modelo estudado foi em células de levedura. Os resultados promissores encontrados em
leveduras chegaram rapidamente nas
mídias sociais como se os experimentos
tivessem sido realizados em humanos.
Em humanos, todo esse potencial terapêutico do jejum demonstrado em outros modelos experimentais ainda precisa ser confirmado. Uma pergunta que
sempre fica é se todas as melhoras metabólicas demonstradas em artigos com
humanos OBESOS após o emagrecimento seriam ou não maximizadas pela
presença do jejum? Quanto tempo de jejum seria necessário? Muitas perguntas
ainda a serem respondidas.
No momento, ainda não estou convencido de que o jejum, ou melhor, a restrição
energética como vem sendo praticada,
agrega algum valor metabólico a mais.
Vale destacar que é esperado que, com
o processo de emagrecimento, as desordens metabólicas oriundas da obesidade
sejam atenuadas independentemente se
durante o percurso do emagrecimento
foi realizado o JI ou a REC.

CASO SEJA APLICÁVEL, COMO SE DÁ NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL?
Por todo o raciocínio
que desenvolvi até
aqui acredito que o
JI é mais uma dentre
outras estratégias nutricionais possíveis de
serem aplicadas com
o seu cliente. O profissional Nutricionista
deve avaliar se há ou
não a necessidade.

DETERMINAR
QUAL O PROTOCOLO DE
JI UTILIZAR

QUANDO INICIAR E
QUANDO TERMINAR

POR QUANTO TEMPO
FAZER

O QUE COMER DURANTE
O JI
REFLETIR

QUAL SERIA O LIMITE, A BARREIRA, ENTRE OS BENEFÍCIOS
E OS PREJUÍZOS ORIUNDOS DO JI?
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FALE SOBRE OS POSSÍVEIS BENEFÍCIOS, CONTRAINDICAÇÕES, QUEM PODE E QUEM NÃO
PODE FAZER, MALEFÍCIOS E EFEITOS COLATERAIS
Abordando o tema de forma geral, posso dizer que ninguém precisa fazer JI, mas também não
precisa comer a cada 3 horas. Tudo depende. Tudo é flexível. Sobre os benefícios propostos são os
citados: emagrecimento x efeito terapêutico do jejum.

CONTRAINDICAÇÕES,
MALEFÍCIOS E EFEITOS
COLATERAIS
No momento eu seria mais
cauteloso em utilizar essas
estratégias em gestantes,
lactantes, crianças, diabéticos, pessoas com insulinoma, doenças-condições que
cursam com hipoglicemia, indivíduos propensos a desenvolver compulsão alimentar,
anorexia, bulimia, hiperfagia
compensatória após períodos de restrição energética
– jejum. A sugestão é evitar
exercícios físicos, particularmente os longos e intensos,
em dias com grande restrição energética. Atletas com
elevado gasto energético diário deveriam evitar.

MASSA MAGRA

DIA A DIA

Perda de massa magra durante o jejum é outro fator que
acaba sendo bastante divulgado como ponto negativo.
Não vejo por aí. Novamente, você pode perder massa
magra em QUALQUER dieta
desde que ela seja bastante
restritiva em energia. Estar
sedentário também contribui
para a maior perda de massa
magra nessas condições. Incrementar o consumo proteico e realizar exercício contra
resistência (musculação) são
dois dos fatores que podem
ser implementados-indicados
para conter a perda de massa
magra.
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Por fim vale ressaltar que diversos indivíduos já realizam diariamente diversos protocolos
de JI no seu dia a dia sem saber
que o fazem. Apenas fazem,
pois preferem realizar refeições
maiores, preferem realizar exercício em jejum ou porque simplesmente o JI se enquadra na
sua rotina difícil, e seu organismo o “aceita”. Outros o fazem
“forçadamente”, como exemplo, médicos em plantão agitado ou que entram em operação
sem hora para sair: ficam horas
em jejum. O problema é fazer
mesmo não gostando, fazer
porque está na moda.
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A CIÊNCIA ACOMPANHA O PÓS-PERDA DE PESO?
Um dos principais pesquisadores no mundo quando se aborda o tema emagrecimento/
reganho de peso chama-se Kevin Hall. Acreditem! Emagrecer é a parte fácil. A parte difícil
é sustentar o emagrecimento.

BOTÃO VERMELHO

EMAGRECIMENTO SUSTENTÁVEL

Quanto mais restrita for a dieta, mais difícil será
sustentar a perda de peso. O corpo humano
entra em estado de “alerta”, “perigo”, e aperta
o “botão vermelho”. O que significa apertar o
botão vermelho? Diversas adaptações agudas
e crônicas que levarão você a sucumbir, voltar
a ganhar o peso – o famoso efeito sanfona. Isso
ocorre em cerca de 90% das pessoas em até 5
anos após a perda de peso.

E a pequena parcela que consegue emagrecer de forma sustentável? Realiza exercícios
físicos de forma regular, alimentação mais
saudável e variável rica em micronutrientes,
fibras e proteínas, evitando processados e
ultraprocessados, toma café da manhã, mantendo tudo isso inclusive nos finais de semana, automonitorando o peso corporal e menor tempo de TV.

Adaptações neuro-imune-endócrinas, termogênese adaptativa, incremento na fome são
algumas dessas adaptações que ajudam a explicar o motivo pelo qual o corpo “não aceita”
manter a perda de peso. Nesse cenário, QUALQUER estratégia nutricional – seja JI, REC, low
ou high carb, cetogênica etc. –, se for muito
restrita, tende a sucumbir com o tempo.

São estratégias relatadas por quem venceu
o seu próprio botão vermelho. Programar
maior ingestão de energia eventualmente, de
forma cíclica, parece ser uma boa estratégia
para tentar “burlar” o “colapso metabólico”.
Isso mesmo! Quer emagrecer? Por mais antagônico que pareça ser: você precisará comer!

NÃO importa qual modelo você percorreu para
emagrecer, se for muito restrito em energia a
tendência é que o seu corpo aperte o botão
vermelho forte o suficiente para você falhar.
O seu corpo aceita mais facilmente o ganho
de peso (“modo obesidade”), mas a perda de
peso (“modo sobrevivência”) ele não aceitará.
É o “colapso metabólico” instalado.

Tiago Costa Leite é Nutricionista (UniBennett),
Professor Adjunto da UFRJ, Laboratório de Pesquisa
e Inovação em Ciências do Esporte (LAPICE), é Mestre
e Doutor em Bioquímica Médica (UFRJ), Especialista em
Musculação e Treinamento de Força (UGF), Especialista em
Nutrição Esportiva (UNESA), Educador Físico (UERJ)
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NÃO SE RESOLVE A COMPULSÃO ALIMENTAR
TIRANDO O ALIMENTO DE SUA FRENTE
Por Roberta Soares Casaes*
Qual a preocupação que se deve
ter com o jejum intermitente?

relacionar com ele, o que envolve mudanças comportamentais.

O jejum intermitente já está há
algum tempo “em moda”, sendo considerado até como uma
das “dietas da moda”. Agora a
pergunta-coringa que se deve
ter em mente: você vai conseguir passar a sua vida inteira
fazendo jejum intermitente?
Vai conseguir se privar por várias horas, períodos longos sem
comer? Sendo que o ato de se
alimentar é uma necessidade
fisiológica. Não se resolve a
compulsão alimentar e o emagrecimento sustentável tirando
o alimento da sua frente, do seu
dia a dia, e sim aprendendo a se

O jejum pode trazer malefícios em
termos de transtorno alimentar?
Sim, pode trazer prejuízo para
quem padece com a compulsão
alimentar, favorecendo o aumento do quadro de transtorno
alimentar.
O jejum entra em conflito com
o Guia Alimentar?
Sim, visto que a proposta do
Guia Alimentar nos orienta
como escolher e combinar alimentos nas refeições, que a alimentação é muito mais que a
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ingestão de nutrientes, ressalta
a importância sobre o ato de comer e a comensalidade e o prazer
proporcionado pela alimentação,
mostrando que comer envolve
fatores biológicos, culturais, ambientais, psicoemocionais, socioeconômicos e comportamentais.
Existem estudos que associam o
jejum ao transtorno alimentar?
Sim, já temos vários estudos associando o jejum ao transtorno
alimentar, como as pesquisas de
Schaumberg et al, 2015, de Santos et al, 2017, e os estudos de
Cintia Seabra.
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Quais os riscos do jejum sem orientação profissional ou até mesmo com a orientação, a pessoa muda os hábitos?
Uma coisa que carrego na minha vida é: “O caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho”.
Isto serve para quem faz jejum com a ideia de
emagrecer fácil e rapidamente. Mal sabe o estrago que está fazendo consigo. Não tem dimensão de como está potencializando a compulsão
alimentar, só a fazendo crescer. E indo contra as
nossas necessidades fisiológicas, onde comer,
se alimentar, é uma delas. Muitas das vezes, a
pessoa fica no período de restrição e, quando
é permitido comer, ataca tudo o que vê pela
frente. O melhor caminho e que, segundo meu
ponto de vista, é a base da Nutrição, é a mudança de comportamento. Mudanças gradativas, a
longo prazo, um passo de cada vez, desfrutando
e saboreando a jornada. Aprendendo a se relacionar com a comida. É muito importante que a
pessoa reflita e mude o que precisa ser mudado
e transformado em sua vida, que muitas vezes
está ligado à gestão das suas emoções. A decisão sempre será sua, permanecer no mesmo
caminho e seguir sofrendo, ou escolher que não
suporta mais ficar nesta situação e fazer diferente do que vem fazendo.
Poderia falar sobre a ótica da socialização
(quando a pessoa se isola porque está praticando o jejum)?
O ser humano é um ser sociável. Faz parte das
nossas necessidades humanas (necessidades
sociais), o que chamo da Nutrição social, que
envolve o pertencimento a grupos, o ato se relacionar, as relações familiares, de amizades, as
ocasiões, celebrações, e por estar fazendo o jejum, querer manter o foco, pode levar ao isolamento social, o que pode afetar muito sua saúde psíquica.

E o efeito sanfona?
O jejum intermitente é uma bomba-relógio para
o efeito sanfona, o efeito rebote fica mais potencializado. O organismo humano funciona com
um mecanismo de feedback de proteção, querendo protegê-lo o tempo inteiro, com medo de
ocorrer a falta, de passar necessidade. Priva-se
do alimento e, quando quebra o jejum, tem episódios de descontrole. Pode funcionar a curto
prazo, e a longo prazo? Essa é a questão. Você
emagrece 5 kg em um curto período e depois
engorda o dobro. Assim torna-se imprescindível que as pesquisas sejam mais aprofundadas
com relação aos seus benefícios e malefícios à
saúde a longo prazo.
Para quem se aplica? Quais as pessoas/perfil
que se encaixa?
Pessoas que sofrem de compulsão alimentar
não têm controle sobre a comida, que têm algum tipo de transtorno alimentar não têm perfil
para fazer o jejum intermitente. Vai se aplicar
para o indivíduo que tem uma relação equilibrada com sua alimentação. Além do mais, o jejum intermitente pode sim favorecer a perda de
peso, mas não quer dizer que se funcionou para
uma pessoa, vai funcionar para todas. É fundamental analisar os contextos sociais, pois para
alguns pode ser aplicado.
Quais seriam então as orientações saudáveis?
Lembre-se: emagrecimento é um processo bastante individual, você não engordou o que engordou de ontem para hoje. E não queira um
resultado imediato, acreditando que vai emagrecer muitos quilos de hoje para amanhã. Se
deseja emagrecer de forma sustentável, foque
em mudanças comportamentais e aprenda a se
relacionar com a comida.

Roberta Soares Casaes é Nutricionista integrante do
Núcleo de Pesquisa, Estudos e Extensão em Nutrição e
Comportamento – NUTRICOM / UFRJ Campus Macaé;
Doutoranda em Biociências – PPgEnfBio / UNIRIO; Docente
do Curso de Nutrição – UFRJ / Campus Macaé; Professora e
Treinadora de Desenvolvimento Humano
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OS AVANÇOS DA RESOLUÇÃO Nº 605 / 2018
Nova resolução reforça a importância do trabalho sinérgico e importante
entre TND e Nutricionista em prol da saúde humana
Por Renata Nogueira*
Os Técnicos em Nutrição e Dietética (TND)
vêm construindo sua história junto com o
Sistema CFN/CRN desde 1982, quando foi
revogada a Resolução nº 33, dispondo sobre
a inscrição de técnicos de segundo grau da
área de Alimentação e Nutrição nos CRN.

Para fins de direcionamento sobre as áreas
de atuação do TND era usada como referência a Resolução CFN nº 312/2003, porém, em
abril de 2018, o CFN publicou a Resolução nº
605, onde são definidas as áreas de atuação
do TND e dadas outras providências.

Desde então, várias outras resoluções foram
revogadas e atualizadas, dentre elas, a Resolução CFN Nº 333, de 3 de fevereiro de 2000,
que apresenta o Código de Ética Profissional
dos Técnicos em Nutrição e Dietética. Esta
resolução diz que o TND deve ter como princípio básico de sua atuação o bem-estar do
indivíduo e da coletividade, empenhando-se
na promoção da saúde, cumprindo e fazendo cumprir a legislação, normas e preceitos
referentes à saúde.

A publicação desta resolução é o reconhecimento de que “a Nutrição constitui área
de conhecimento científico e técnico na
qual atuam profissionais de formação superior e de nível técnico, atuação essa que
pode e deve ser feita de forma conjunta em
prol da saúde humana”.
Saiba mais sobre ela:

RESOLUÇÃO Nº 605
ÁREAS DE ATUAÇÃO
A nova resolução amplia as possibilidades para o TND, passando a incluir a área de Nutrição na
Cadeia de Produção, na Indústria e no Comércio de Alimentos, além das áreas de Nutrição em
Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica e Nutrição em Saúde Coletiva.
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AVANÇO
A inclusão desta nova área de atuação
foi um grande avanço para a categoria,
pois além do reconhecimento da importância deste profissional, prevê também,
nestes casos, a atuação sem supervisão
direta do Nutricionista, como previsto
no artigo 4º da referida legislação:

Parágrafo único. O TND poderá atuar sem a supervisão de
Nutricionista na área de Nutrição na Cadeia de Produção,
na Indústria e no Comércio de Alimentos, desde que não
haja preparações, refeições e/ou dietas especiais, para indivíduos ou coletividades, qualquer que seja o processo
de preparo, conservação e distribuição, e que não exista
a previsão legal para a obrigatoriedade do Nutricionista.

ATUAÇÃO CONJUNTA
É importante destacar que a atuação conjunta do Nutricionista com o TND é fundamental
e permite uma complementaridade entre os saberes e as práticas profissionais. Saiba como
funciona essa sinergia em cada área:
ÁREAS

NUTRIÇÃO EM
ALIMENTAÇÃO
COLETIVA

NUTRIÇÃO CLÍNICA

ATUAÇÃO
O TND pode atuar, por exemplo, verificando o cumprimento dos cardápios elaborados pelo Nutricionista, participando do levantamento
de dados para os cálculos de informações nutricionais, contribuindo
na elaboração do Manual de Boas Práticas e dos POP, acompanhando sua implantação e execução.
Todas essas atividades contribuirão, com certeza, para a garantia da
qualidade do serviço prestado à população atendida.
O TND pode atuar em hospitais, clínicas em geral, ambulatórios, spas
clínicos, Instituições de Longa Permanência para Idosos, serviço de
terapia renal substitutiva, lactário, banco de leite humano, postos de
coleta de leite humano e centrais de terapia nutricional.
Nesses locais, dentre outras atividades, o TND pode coletar dados
antropométricos para subsidiar a avaliação nutricional a ser realizada pelo Nutricionista.

NUTRIÇÃO EM
SAÚDE COLETIVA

Aqui o TND pode atuar em Políticas e Programas Institucionais, Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica) e
Fiscalização do exercício profissional.
Uma das políticas nacionais onde o TND está inserido é a PNAE (Política Nacional de Alimentação Escolar), onde é fundamental para o
acompanhamento e orientação na execução das atividades de recebimento, higienização, armazenamento, pré-preparo e preparo de alimentos, porcionamento, distribuição e transporte de refeições obedecendo às normas sanitárias vigentes.

Renata Nogueira é Conselheira do CRN-4 | Coordenadora
da Câmara Técnica de Alimentação | Gestão Valorizar
para Fortalecer 2016-2019
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CRN-4 CONSCIENTIZA POPULAÇÃO
SOBRE O DIREITO AO NUTRICIONISTA

No restaurante que eu frequento, na escola
do meu filho, no hospital do meu bairro, no
SUS, nas instituições de atenção a idosos.
O Nutricionista, como profissional qualificado para orientar e fiscalizar a alimentação de forma que as pessoas possam ter
uma vida saudável, é essencial nesses e em
vários outros estabelecimentos, sejam públicos ou privados. Essa foi a mensagem
do CRN-4 em sua campanha em prol do

Dia do Nutricionista 2018, comemorado
em 31 de agosto e que teve o mote “#Eu
Quero Nutricionista” e que fez grande sucesso dentro e fora do ambiente virtual
das redes sociais.
A campanha procurou ressaltar e defender
que a alimentação adequada e saudável é
um direito de todos e chamava a população
a reivindicar esse direito. Com posts nas re-
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des sociais, a campanha bateu recordes,
com alcance de mais de 240 mil pessoas
e milhares de compartilhamentos. Também houve ações off-line, com anúncios
físicos no Metrô do Rio e nos ônibus urbanos de Vitória, atingindo outras milhares de pessoas.
A iniciativa procurou mostrar aos Nutricionistas e à população em geral que
cada local citado (sistema de saúde,
restaurantes, casas de idosos, escolas,
entre outros), precisa da presença de
um profissional qualificado. Os anúncios
tinham links para textos explicativos no
site do Conselho, que abordavam cada
um desses segmentos. Os anúncios físicos do metrô do Rio também tinham
um “QRCode”, que é um código visual
com o qual o usuário podia ter acesso
direto à página da campanha no site do
CRN-4.

NUTRIÇÃO EM DESTAQUE 2018
Também fizeram parte das comemorações dois eventos científicos especiais, Nutrição em Destaque – Rio de Janeiro e Espírito Santo.
No primeiro, realizado no Hotel Copacabana Mar Hotel, no Rio de Janeiro, foram
expostos três importantes temas. A Nutricionista e Mestre em Alimentação Flavia
Sobreira falou sobre “A relação entre fisiculturismo e o Guia Alimentar para a população brasileira”. A Doutora em Ciências Nutricionais Ana Luisa Faller abordou o tema
“Integrando novos conceitos em nutrição na abordagem à obesidade”. E a Mestre
em Nutrição Clínica e Imunologia Sonja Salles falou sobre “Ervas e especiarias na
prevenção de doenças por meio da técnica dietética”.
No Espírito Santo, o evento contou com a Nutricionista e Doutora Sophie Deram,
que falou sobre “Nutrição comportamental em diferentes fases da vida”.
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ALCANCE NAS
RUAS E NAS REDES
SOCIAIS
8 anúncios metrô do Rio

Visualização de milhares de
usuários por dia
10 anúncios nos ônibus de Vitória

Milhares de visualizações
de usuários por dia
Anúncios e posts nas redes sociais

Alcance de mais de 240 mil
pessoas
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# EU QUERO NUTRICIONISTA
NA ESCOLA DO MEU FILHO

# EU QUERO NUTRICIONISTA NO
RESTAURANTE QUE EU FREQUENTO

O Nutricionista é o profissional habilitado
para planejar e executar as ações necessárias para oferecer uma alimentação de
qualidade e em quantidade adequada aos
estudantes em cada fase de suas vidas. É
responsável também pelas ações de Educação Alimentar e Nutricional, que são
importantes para criar um meio que estimule, apoie e promova uma alimentação
adequada e saudável.

O Nutricionista é responsável pelo atendimento alimentar e nutricional de coletividade ocasional ou definida, sadia ou enferma, em sistema de produção por gestão
própria (autogestão) ou sob a forma de
concessão (gestão terceirizada). Atuando
em diversos segmentos cabe ao profissional desenvolver atividades fundamentais
para a qualidade de vida da população.

Nas instituições
para idosos

# EU QUERO NUTRICIONISTA
NO HOSPITAL DO MEU
BAIRRO

# EU QUERO NUTRICIONISTA
NO SUS

# EU QUERO NUTRICIONISTA
NAS ILPI

O Nutricionista dentro da
área hospitalar atua em diferentes doenças e é importante em todos os setores de um
hospital. Um estudo revelou
que aproximadamente 48%
da população hospitalar brasileira apresenta algum grau
de desnutrição dentro do
hospital (IBRANUTRI, 2001).

O trabalho do Nutricionista
em saúde coletiva é essencial
devido aos desafios atuais
relacionados ao estado nutricional da população, incluindo uma maior prevalência de
excesso de peso e doenças
crônicas como hipertensão e
diabetes.

As Instituições de Longa permanência Para Idosos (ILPI)
têm o caráter residencial, na
forma de domicílio coletivo para pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos. É
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à
vida, à saúde e à alimentação
adequada e saudável.
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COMISSÃO DE ÉTICA

NOVO CÓDIGO É INSTRUMENTO
PARA SERVIÇOS COM ÉTICA E
RESPONSABILIDADE
Por Eliane Moreira Vaz*

“INSTRUMENTO DE EFETIVA
ORIENTAÇÃO PARA QUE A
ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA
SEJA MARCADA PELA ÉTICA
E QUE SUA PRÁTICA SEJA
EXERCIDA EM CONSONÂNCIA
COM AS MÚLTIPLAS
DIMENSÕES DA REALIDADE
EM QUE ATUA, EM BENEFÍCIO
DA SOCIEDADE”

O novo Código de Ética e Conduta do Nutricionista
entrou em vigor em 4 de junho de 2018, objetivando
ser um “instrumento de efetiva orientação para que
a atuação do Nutricionista seja marcada pela ética e
que sua prática seja exercida em consonância com as
múltiplas dimensões da realidade em que atua, em
benefício da sociedade”.
É composto por dez capítulos e um glossário. O trabalho foi desenvolvido por uma comissão especial
durante quatro anos, que perpassou a realização de
seminários, eventos nacionais e regionais, processos
de escuta on-line, e para validação foi submetido a
consulta pública. O resultado foi um material contemporâneo que demonstra o compromisso social do
nutricionista.
Eliane Moreira Vaz é Nutricionista e coordenadora
da Comissão de Ética do CRN-4 | Gestão Valorizar
para Fortalecer 2016-2019
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COMISSÃO
DE ÉTICA
COMISSÃO
DE ÉTICA

CAMPANHA
BUSCOU
CONSCIENTIZAR
PROFISSIONAIS
NAS REDES SOCIAIS, O CRN-4 DESTACOU
ALGUNS PONTOS IMPORTANTES PARA
CONSCIENTIZAR OS PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO.
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CONFIRA COMENTÁRIOS DO CRN-4
SOBRE ALGUNS DOS ARTIGOS
MAIS POLÊMICOS
Por Arlette Saddy*
ARTIGO 21
É dever do Nutricionista
identificar-se, informando
sua profissão, nome, número
de inscrição no Conselho
Regional de Nutricionistas
de sua respectiva jurisdição,
quando no exercício
profissional.
Parágrafo Único - No
caso de possuir outra(s)
profissão(ões), o Nutricionista
pode apresentá-la(s), desde
que evidencie que são
atuações distintas e que não
configuram nova área de
atuação ou especialidade do
Nutricionista.

COMENTÁRIO DO CRN-4:
O Nutricionista, ao apresentar-se deve identificar-se de forma
que não dê margem a qualquer dúvida ou confusão no tocante
a sua formação ou formações, especializações, metodologias
empregadas e experiência prática. Não pode haver, quando da
sua apresentação, vício na mensagem de forma que o receptor
(cliente/paciente) possa ser conduzido a erro, seja de forma
intencional ou não. Seguem as orientações:
Nutricionista Graduado - deverá especificar e utilizar a
expressão “área de atuação” (áreas reconhecidas, segundo a
Resolução CFN n°600/2018).
Especialistas - referem-se somente aos títulos emitidos pela
ASBRAN (www.asbran.org.br).
PÓS-GRADUADO
Lato Sensu - refere-se aos títulos obtidos em cursos de
especialização, reconhecidos pelo MEC (ex: pós-graduado em...).
Stricto Sensu - o profissional poderá agregar à profissão
Nutricionista os títulos stricto sensu obtidos que sejam
reconhecidos. Por exemplo, Nutricionista Mestre em
Bioquímica ou Nutricionista Doutor ou PhD em Nutrição
Humana, entre outros.

ARTIGO 36
É dever do Nutricionista realizar em
consulta presencial a avaliação e o
diagnóstico nutricional de indivíduos sob sua
responsabilidade profissional.
Parágrafo Único - Orientação nutricional e
acompanhamento podem ser realizados de
forma não presencial.

COMENTÁRIO:
De acordo com o Art. 36, não é permitido ao
Nutricionista realizar avaliação e diagnóstico
nutricional a distância. Os planos alimentares
poderão ser enviados por meio não
presencial, mas o cliente/paciente deverá
estar de acordo com o envio desta forma, e
deve ser pactuado o prazo para envio.
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ARTIGO 57
É vedado ao Nutricionista
utilizar o valor de seus
honorários, promoções e
sorteios de procedimentos
ou serviços como forma de
publicidade e propaganda
para si ou para seu local de
trabalho.

COMENTÁRIO:
É vedado ao Nutricionista submeter seu conhecimento
técnico-científico de forma promocional, resguardando assim
a valorização do profissional como promotor da saúde. O
Nutricionista pode utilizar valores diferenciados para parceiros,
por exemplo, alunos de academias, funcionários de empresas,
bem como pode fazer parte de um pacote de serviços, mas em
nenhuma das situações poderá divulgar valores como forma de
publicidade e propaganda.
Empresas parceiras podem divulgar promoções desde que não
associem o nome do Nutricionista.

ARTIGO 58
Veda divulgar imagem
corporal do profissional
ou de terceiros, atribuindo
resultados a produtos,
equipamentos, técnicas
e protocolos. Ou seja,
são proibidas imagens de
“antes e depois”.

COMENTÁRIO:
A orientação aos profissionais sobre a divulgação das imagens
“antes e depois” já existia, mas agora o novo Código deixa
explícito no artigo 58 a proibição da divulgação da imagem
corporal de si ou de terceiros, atribuindo os resultados
obtidos a produtos, equipamentos, técnicas ou protocolos do
Nutricionista. O profissional deverá estar atento à questão de
que os resultados obtidos por qualquer pessoa não poderão ser
atribuídos exclusivamente à intervenção do Nutricionista. Há
inúmeras variáveis que poderão influenciar.

Em resumo, o novo Código de Ética e Conduta do Nutricionista deverá ser considerado
pelo profissional como um guia para o exercício profissional ético e em defesa do direito à
alimentação adequada e saudável.
Acesse o Código neste endereço:
http://bit.ly/CFNCodigoDeEtica

Arlette Saddy é Coordenadora Técnica do CRN-4
| Gestão Valorizar para Fortalecer 2016-2019

NAS REDES
CONFIRA NOSSA CAMPANHA
NO FACEBOOK E NO
INSTAGRAM
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FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO PREZANDO POR MAIS
NUTRICIONISTAS E MELHORES
CONDIÇÕES DE TRABALHO
Por Samara Crancio*

PROJETO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
O projeto vem sendo desenvolvido em ambos Estados da jurisdição
do CRN-4 e possui como objetivos valorizar e apoiar o trabalho
dos Nutricionistas e orientar os gestores municipais com vistas ao
desenvolvimento das políticas públicas de alimentação e nutrição.
Para tanto, a fiscalização realiza encontros com Nutricionistas
que atuam nas diversas secretarias do município, identifica
as condições de trabalho e diagnostica o cenário do exercício
profissional. Com base nos relatórios elaborados, Conselheiras e
Fiscais do CRN-4 realizam reuniões com os secretários de saúde,
educação e assistência social, buscando o diálogo e acordando
metas em prol de melhores condições do exercício profissional dos
Nutricionistas e melhor prestação de serviços à sociedade.

INTEGRAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR (IES)
As Nutricionistas Fiscais ministraram dezenas de
palestras em IES nos Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo, abordando assuntos relacionados
à legislação profissional, ao papel do CRN-4 e da
fiscalização da autarquia, assim como outros de interesse
de alunos e Nutricionistas. Apenas no Polo da Região
Serrana, nove representações foram realizadas em 2018.
As instituições Faculdade Arthur Sá Earp Neto (Fase),
em Petrópolis, a Unifeso, em Teresópolis, e as
unidades de Nova Friburgo, Petrópolis e
Teresópolis da Universidade Estácio de
Sá foram contempladas.
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE CRN-4 E MINISTÉRIO PÚBLICO

COBERTURA TERRITORIAL
O investimento na criação
dos três Polos de Fiscalização
no interior do Estado do Rio
de Janeiro e em ações de
interiorização no Espírito Santo
l
ampliou a cobertura territoria
das ações fiscais do CRN-4. No
dos
interior do Rio, por exemplo,
as
22 munícipios que integram
Regiões Norte e Noroeste, 20
municípios receberam ações
fiscais do CRN-4 em 2018.

Desde 2014, o CRN-4 e o Ministério
Público do Estado do RJ possuem
convênio firmado para realização de
ações voltadas à melhoria e adequação
da alimentação e nutrição no âmbito das
unidades de educação básica das redes
pública e privada. Somente em 2018, 58
unidades foram visitadas, contemplando
14 municípios: Rio de Janeiro, Duque de
Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu,
Magé, Cardoso Moreira, Italva, Bom Jardim,
Cordeiro, Belford Roxo, Casimiro de Abreu,
Itatiaia, Santo Antônio de Pádua e Bom
Jardim. Os relatórios elaborados pelo
CRN-4 subsidiam o Ministério Público na
apuração de inquéritos civis e colaboram
com a melhoria das condições de trabalho
dos Nutricionistas e da qualidade da
alimentação escolar oferecida.
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Samara Crancio é Nutricionista e
Coordenadora de Fiscalização do CRN-4
| Gestão Valorizar para Fortalecer 2016-2019
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LEGISLAÇÃO

SAIBA MAIS SOBRE AS
RESOLUÇÕES DO SISTEMA CFN/CRN
FIQUE POR DENTRO DAS PRINCIPAIS RESOLUÇÕES AO LONGO DOS ANOS
Por Samara Crancio*

01

02

AGOSTO

2016

RESOLUÇÃO CFN Nº 576,
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2016

RESOLUÇÃO CFN Nº 585,
DE 19 DE AGOSTO DE 2017
Dispõe sobre a emissão de
Certidão de Acervo Técnico para
Nutricionistas, Técnicos em Nutrição
e Dietética e Pessoas Jurídicas, e dá
outras providências.

Dispõe sobre procedimentos para
solicitação, análise, concessão e
anotação de Responsabilidade Técnica
do Nutricionista e dá outras providências.

O QUE SIGNIFICA

O QUE SIGNIFICA

Trata dos procedimentos para
anotação de Responsabilidade
Técnica do Nutricionista no CRN.

Dispõe sobre a emissão de
Certidão de Acervo Técnico para
Nutricionistas, Técnicos em Nutrição
e Dietética e Pessoas Jurídicas.

03

2016

04

DEZEMBRO

2017

RESOLUÇÃO CFN Nº 594,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre o registro
das informações clínicas e
administrativas do paciente, a
cargo do Nutricionista, relativas
à assistência nutricional, em
prontuário físico (papel) ou
eletrônico do paciente.

FEVEREIRO

2018

RESOLUÇÃO CFN Nº 599,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2018
Aprova o CÓDIGO DE ÉTICA E DE
CONDUTA DO NUTRICIONISTA
e dá outras providências.

O QUE SIGNIFICA
Institui o novo CÓDIGO DE
ÉTICA E DE CONDUTA DO
NUTRICIONISTA.

O QUE SIGNIFICA
Normatiza o registro do
Nutricionista em prontuário físico
(papel) ou eletrônico do paciente.
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05

FEVEREIRO

2018

RESOLUÇÃO CFN Nº 600,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2018
Texto retificado em 23 de maio de 2018.
Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do
Nutricionista e suas atribuições, indica parâmetros numéricos
mínimos de referência, por área de atuação, para a efetividade
dos serviços prestados à sociedade e dá outras providências.

O QUE SIGNIFICA
Define as áreas de atuação do Nutricionista, suas atribuições
e indica parâmetros numéricos mínimos de referência,
por área de atuação.

06

07

ABRIL

2018

ABRIL

2018

RESOLUÇÃO CFN Nº 604,
DE 22 DE ABRIL DE 2018

RESOLUÇÃO CFN Nº 605,
DE 22 DE ABRIL DE 2018

Dispõe sobre a inscrição e a
fiscalização profissional de Técnicos
em Nutrição e Dietética (TND) nos
Conselhos Regionais de Nutricionistas
(CRN) e dá outras providências.

Dispõe sobre as áreas de atuação
profissional e as atribuições do
Técnico em Nutrição e Dietética
(TND), e dá outras providências.

O QUE SIGNIFICA

O QUE SIGNIFICA

Define as áreas de atuação e
as atribuições do Técnico em
Nutrição e Dietética.

Trata da inscrição e da
fiscalização de Técnicos em
Nutrição e Dietética pelo CRN.

Samara Crancio é Nutricionista e
Coordenadora de Fiscalização do CRN-4
| Gestão Valorizar para Fortalecer 2016-2019
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BALANÇO

Realizações da gestão
Valorizar para Fortalecer
Algumas das principais realizações na Gestão 2016-2019

1
3

Reestruturação
do Setor de
Comunicação

5
6
8

Ampliação
do quadro
de fiscais
(+3 fiscais)

2

4

Realização de eventos
em parceria com o Fórum de Entidades
de Nutrição, criando espaço de
compartilhamento de saberes e
experiências, aproximando Conselho,
sindicato e associação da categoria

Reformulação do site
institucional, que oferece
serviços on-line que poupam
seu tempo e nova ferramenta
de denúncias com protocolo
de acompanhamento

Com o objetivo de proteger a sociedade e possibilitando a
ampliação de quadro técnico e a melhoria das condições de
trabalho, foram ampliadas as parcerias com o Ministério Público nas
áreas de alimentação escolar, consumidor (combate aos leigos) e
ILPI, bem como com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo

Convênios
oferecendo
desconto aos
Nutricionistas e TND com
universidades, cursos de
idioma, estética e saúde,
entre outros segmentos

7

Maior articulação política com
o Legislativo e com o Executivo
em projetos e causas do
interesse dos profissionais e da
sociedade, além da contratação
de um Assessor Parlamentar

Valorização do nutricionista junto à sociedade: campanha #Eu
Quero Nutricionista, que teve um alcance de 1,2 milhão de
pessoas/dia no MetrôRio durante duas semanas, e milhares de
pessoas na Grande Vitória através do busdoor, além de mais de
240 mil pessoas alcançadas nas redes sociais

BALANÇO

9

Divulgação com
agilidade e transparência
e informações do
Conselho através
do novo site
institucional
e do Portal
Transparência

11

13

15

10

i

Investimento no projeto
de Fortalecimento de
Nutricionistas em Políticas
Públicas com diagnóstico local,
base para pactuação
de metas com gestores
municipais da educação,
saúde e desenvolvimento
social

Análise dos editais de
concursos públicos e de
denúncias de quadros
técnicos insuficientes
em diversas prefeituras,
com encaminhamento
de recomendações para
adequação, representações ao
Ministério Público e abertura
de ações judiciais com vistas à
adequação e ao atendimento
de qualidade à população
Obras e
melhorias na
Sede do
Espírito Santo

Inserção de
Nutricionistas
representando o CRN-4
em assentos de controle
social na proteção dos
direitos básicos da
sociedade e valorização
dos Nutricionistas e
TND: Consea RJ e ES,
Conselhos de Saúde,
entre outros

12
14

Comemorações atreladas
ao técnico científico com
ações de aprimoramento
profissional no RJ e ES
(Nutrição em Destaque,
TND em Destaque,
Ocupa Nutrição,
Oficina de Formação
Profissional)

Parcerias com universidades no
RJ e ES com 37 representações
em 2018 e criação do projeto
Ambiente Virtual de Integração
de Docente em Nutrição, para
troca de experiência e atualização
científica
entre grupos
de docentes e
profissionais

16

Adquirida nova sala no
Centro do Rio de Janeiro,
ampliando setor de
atendimento fiscal, com plano
de futura construção de
auditório e salas de reunião

www.crn4.org.br
/crn4nutri

/crn4regiao

http://bit.ly/canalcrn4

