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Oficina

Evento debate a
qualidade da formação e
exercício profissional
17 e 18
O Projeto Reconhecimento Profissional,
promovido pelas Comissões de Fiscalização
e Formação Profissional do Conselho
Regional de Nutricionistas – 4a Região
(CRN-4), em parceria com a Associação de
Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro
(Anerj), tem caráter orientador e faz parte
da Política Nacional de Fiscalização do
Sistema CFN/CRN. O evento foi desenvolvido
com a proposta de debater a atuação do
nutricionista e seu papel na rede pública
e privada de saúde, além de fortalecer a
organização política da categoria.

10 a 14

Obesidade

O papel do nutricionista
no tratamento e
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Dia do Nutricionista

Data é comemorada
com Audiência Pública
sobre a qualidade da
Alimentação Escolar
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Editorial

Prezados Nutricionistas e
Técnico em Nutrição e Dietética

É

com muita satisfação que finalizamos 2013 com uma mensagem para todos os profissionais de dever cumprido.
Nesta edição destacamos projetos
desenvolvidos pelo CRN-4 que atingiram seus objetivos, planejados com a
proposta de ter um formato envolvente e motivador para todos que deles
participaram e apostaram no sucesso
dessas iniciativas. Agradecemos ao
apoio dos nutricionistas que participaram e que nos parabenizou pelo trabalho realizado.
Entre os projetos desenvolvidos,
ressaltamos o Fórum de Ética com o
tema “A Ética na Formação Profissional: desafios do mundo contemporâneo” que iniciou o ano aproximando
o Conselho das Instituições de Ensino
Superior (IES), com a proposta de refletir e avançar trabalhos iniciados em
gestões anteriores.
A Oficina de Formação Profissional,
realizada no Espírito Santo e no Rio de
Janeiro, serviu como etapa preparatória
ao Encontro Nacional “Qualidade na
Formação e no Exercício Profissional,
Presente e Futuro”, em Brasília.
Outro Projeto que vale a pena destacar é a Oficina de Reconhecimento

Profissional que consta como matéria
principal desta edição. O evento foi
considerado pelos participantes como
um marco para a categoria do nosso
Regional, em função de sua qualidade
e propostas.
Agradecemos mais uma vez o apoio
dos nutricionistas e técnicos para a recondução de nossa gestão e informamos que as dificuldades relatados pela
categoria na primeira eleição eletrônica
deste Regional foram avaliadas pela
Comissão Eleitoral e pelos conselheiros. O CFN também está fazendo uma
avaliação do processo eleitoral, com o
objetivo de facilitar o próximo pleito
e torná-lo mais acessível para todos.
Ressaltamos, no entanto, que a avaliação positiva dos eleitores nos indica
que devemos manter o voto eletrônico.
Nesta edição recomendamos a
leitura do texto publicado na Revista
Eletrônica da Associação Brasileira de
Nutrição, Rasbran, intitulado “O nutricionista e as políticas públicas”, sobre
o posicionamento do CFN e contribuição na discussão sobre a atuação dos
nutricionistas em políticas públicas.
Agradecemos a todos os nutricionistas do Rio de Janeiro e Espírito Santo
que colaboram com a nossa gestão
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para ampliar a participação política do
CRN-4, possibilitando maior envolvimento da categoria nas discussões de
políticas públicas sobre alimentação
e nutrição nos conselhos de controle
social e fóruns.
Apresentamos nossas metas planejadas e cumpridas em 2013, como demonstração de respeito aos profissionais que confiaram em nossa gestão e
no nosso compromisso de transparência. Na oportunidade, informamos que,
com o objetivo de atender a tendência
atual de incentivar a sustentabilidade
do planeta, passaremos a elaborar a
edição eletrônica da Revista do CRN-4
a partir de 2014.
Desejamos a todos os nutricionistas, técnicos e seus familiares um excelente ano de 2014!
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Informes

Saúde na Creche

A conselheira Elisa Simas (CRN-4) esteve presente no evento de promoção de saúde realizado na
creche Bosque Fundo, no dia 19 de outubro. Houve
uma roda de conversa entre os pais, responsáveis,
professores e funcionários com o objetivo de discutir temas que envolvem a alimentação saudável.
Enquanto as crianças, de 2 a 5 anos, participaram de
oficinas culinárias preparando saladas de frutas e biscoitos caseiros que foram oferecidos no final do encontro a
todos os participantes. Outras escolas serão visitadas, inclusive para acompanhamento do Programa Bolsa Família.

Anuidade 2014

Semana de Alimentação Carioca

O carnê de pagamento da anuidade de 2014 do
CRN-4 será enviado para todos os nutricionistas até
o final da 1º quinzena de janeiro. A boa notícia é
que foram mantidas as mesmas condições de pagamento de 2013.
O pagamento em cota única até 07/02/2014
terá desconto de 10%, pagamento em cota única
até 07/07/2014 sem desconto e pagamento parcelado em 05 vezes com os seguintes vencimentos:
1ª parcela 07/02; 2ª parcela 07/04; 3ª parcela 08/05,
4ª parcela 06/06 e 5ª parcela 07/07.
A principal novidade é que os boletos, até o 15º
dia após o vencimento, poderão ser pagos em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, porém
com acréscimo de 10% de multa e 1% a.m de juros.
Essa medida possibilita que profissional tenha mais
15 dias de prazo, sem a burocracia de precisar gerar
um novo boleto. Vale lembrar, no entanto, que após
o prazo mencionado será necessário acessar o site
www.crn4.org.br no link “CRN-4 online”, para a impressão de novo boleto.
Inscrito

Cota única c/ Cota única s/
desconto até desconto até
07/02/2014
07/07/2014

Parcelado
em 05 vezes

Nutricionista

292,95

325,50

65,10

Téc. Nutrição e
dietética

146,48

162,75

32,55

Artigo

O CRN-4 e o CFN participaram do lançamento da
Revista Eletrônica da Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), Rasbran, e indica a leitura do artigo
“O Nutricionista e as Políticas Públicas”, que é uma
contribuição do Conselho Federal de Nutricionistas
para a discussão sobre a atuação dos nutricionistas
em políticas públicas. Para conferir, acesse http://
www.rasbran.com.br/rasbran/article/view/12/14

A Semana de Alimentação Carioca (SAC-Rio) foi incluída no
calendário oficial da Cidade do Rio de Janeiro com a proposta
de contribuir para a conscientização e sensibilização da sociedade sobre os temas: nutrição e alimentação, o acesso aos
alimentos, o fortalecimento da agricultura familiar, geração de
renda, mobilização e controle social. O evento foi organizado
em função do Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro. Mas
atualmente (desde 2010) a programação se estende por uma
semana, a fim de dar visibilidade aos temas da Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) para
celebrar a data. Neste ano o tema foi “Sistemas Alimentares
Saudáveis para Segurança Alimentar e Nutricional”, que teve a
finalidade de estimular a compreensão sobre o atual modelo
de produção, distribuição e consumo de alimentos. O Consea-Rio, junto com parceiros, entre eles o CRN-4, programou
atividades, de 14 a 18 de outubro, voltadas para a população.
A cerimônia de abertura do evento aconteceu dia 14 de
outubro, na Câmara de Vereadores do Município do Rio de
Janeiro, visando à promoção da discussão de Segurança Alimentar e Nutricional e Direito humano à Alimentação Adequada. O evento contou com a presença de representantes do
CRN-4.
No dia 18 de outubro, foi realizado um trabalho de divulgação e orientação de alimentação saudável na Feira de Laranjeiras, no Largo do Machado, com o objetivo de promover,
divulgar, sensibilizar e estimular a prática de alimentação saudável com atividades sensoriais, apresentação e distribuição
de materiais com dicas de alimentação saudável (inclusive
para pessoas com necessidades especiais), e higienização dos
alimentos. A participação de nutricionistas, sob a coordenação do Conselho Regional de Nutrição (CRN-4), Slow Food,
GSA/SMDS e Hortas Cariocas, com distribuição de mudas, foi
fundamental para o sucesso da iniciativa.

A conselheira do CRN-4, Lúcia França, Fábio Bittencourt (Consea-Rio) e grupo
de nutricionistas e estudantes de Nutrição que participaram da SAC-Rio.
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Informes

Relação Público-Privado em Alimentação e Nutrição
O Coletivo de Desdobramentos do World Nutrition
Rio 2012, junto com outras entidades da saúde convidam a sociedade a apoiar a criação de uma Frente
pela Regulação da Relação Público-Privado em Alimentação e Nutrição. Para isso, lançou um manifesto
mostrando a importância de se protegerem as políticas
públicas da interferência do setor privado, interessado
em alavancar práticas alimentares nocivas à saúde e a
soberania alimentar brasileiras. De acordo com o manifesto, há empresas nacionais e transnacionais atuando
na contramão do direito constitucional da alimentação
e nutrição. São várias questões que vão desde questões
agrárias, como a introdução de sementes transgênicas
e larga utilização de agrotóxicos, até a comercialização
de refeições prontas e produção de fórmulas industriais
para pacientes hospitalizados adquiridas pelo setor
público, entre outras.
O Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região
(CRN-4) e o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), que
compõem o Coletivo, já assinaram o manifesto. Os interessados em assinar o manifesto devem enviar mensagem
para o endereço cdwnrio2012@gmail.com com o assunto
“assinatura manifesto”, indicando, na mensagem, nome
completo, instituição, se a assinatura é pessoal ou institucional e contatos. Leia o documento, na íntegra, no site
www.crn4.org.br

Fórum de Nutrição e Diabetes

A conselheira Lúcia França representou o CRN-4 no “IV Fórum
de Nutrição e Diabetes de Saquarema – O impacto da nutrição
na alimentação da vida moderna”. O evento realizado no dia 14 de
novembro, Dia Mundial do Diabetes, é idealizado pela nutricionista
Vanessa Klapper Frota Pedroso, Chefe de Nutrição do Hospital Municipal
Nossa Senhora de Nazaré (HMNSN), em parceria com a prefeitura
Municipal de Saquarema, Secretaria Municipal de Saúde e Serviço de
Nutrição e Dietética.
O Fórum teve como um das estratégias a aproximação com os
nutricionistas da região. Mas a população participou das palestras
e teve a oportunidade de degustar preparações saudáveis voltadas
especialmente para diabéticos ou portadores de enfermidades
associadas.
As palestras foram ministradas por nutricionistas e tiveram como
temas: “Diabetes: saúde e prevenção”, “Alimentação na vida moderna X
Consumo de fibras e implicação no indivíduo com DM”, “Por trás dos
rótulos: Alimentos diet X light”. Além de receitas e dicas de alimentação
saudável, foram distribuídas mudas de diversas plantas e alimentos
orgânicos vindos de produtores locais.
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Novo rol de
procedimentos da ANS
obriga planos de saúde a
liberarem consultas com
nutricionistas
A partir de 2 de janeiro de 2014 está
vigor o rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que obriga os convênios médicos a ampliarem o tratamento
a pessoas com obesidade mórbida. Em
2014, quem quiser passar por uma cirurgia para reduzir o estômago terá direito
a consulta com, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo,
aumentando de seis para 12 o número
obrigatório de consultas.
Vale ressaltar que Conselho Federal
de Nutricionistas (CFN) contribuiu para a
elaboração do novo rol de procedimentos da ANS.

Eventos

XII Jornada Estadual de Alimentação e Nutrição em
Saúde Coletiva do Rio de Janeiro

O

CRN-4, representado pela
diretora Madalena Maria
Ribeiro Marques, compôs
a Mesa de abertura da XII
Jornada Estadual de Alimentação e
Nutrição em Saúde Coletiva do Rio de
Janeiro realizada dia 10 de outubro,
no auditório do Hotel Novo Mundo,
na Praia do Flamengo. Também participaram da abertura do evento representantes do Ministério da Saúde, da
Superintendência de Atenção Básica,
e do Grupo Técnico de Alimentação e
Nutrição da Secretaria de Estado de
Saúde.
A primeira Mesa Redonda abordou
o tema “Linha de Cuidado da obesidade e as Ações de Alimentação e
Nutrição na Atenção Básica” e contou
com a moderação de Sara Gonçalves,
superintendente de Atenção Básica.
Dentro desta temática, Maria Lúcia dos
Santos Costa, da Coordenação Geral
de Alimentação e Nutrição (Departamento de Atenção Básica / Ministério da Saúde) desenvolveu a palestra
“Obesidade e as ações propostas pelo
Ministério da Saúde. Já Beatriz Martins
da Costa Maciel, da Coordenação Geral
de Atenção às Pessoas com Doenças
Crônicas (Departamento de Atenção
Especializada e Temática/ Ministério
da Saúde) ficou com o tema “Rede de
Doenças Crônicas e a Importância da
Organização da Atenção Básica”.
A segunda Mesa Redonda abordou
o tema “Experiências Municipais no
Estado do Rio de Janeiro” e teve a
moderação de Myrian Coelho Cunha
da Cruz , conselheira do CRN-4 e Coordenadora da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Superintendência de Atenção Básica/ Subsecretaria
de Atenção à Saúde. “O Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional
– SISVAN em Quissamã como ferramenta da Atenção Básica” foi o tema
desenvolvido por Alba Valéria Dias
Abreu, Coordenadora da Área Técnica
de Alimentação e Nutrição do Município de Quissamã. Patrícia Valéria
Costa, nutricionista do Instituto Annes
Dias e conselheira do CRN-4 falou

Mesa coordenada por Myrian Cruz

sobre “A organização da
Linha de Cuidado de Obesidade no Município do Rio
de Janeiro”.
“O NASF e a atenção à
obesidade: um relato de
Cachoeiras de Macacu” foi
o tema apresentado pela
nutricionista do NASF do
mesmo município, Soraya
Fonseca Salvaya de Paula. Alba Valéria, Myrian, Patrícia e Soraya
O relato desta experiência
bem sucedida suscitou várias pergunDurante o evento foi divulgado o
tas do público presente, que partici- documento “Perfil Nutricional da Popou ativamente do debate proposto. pulação do Estado do Rio de Janeiro
A parte da tarde foi reservada para a – A Obesidade, segundo o Sistema
realização de trabalhos de grupo com de Vigilância Alimentar e Nutricional
o eixo “ Desafios e Potencialidades da (SISVAN)”, que foi elaborado espeAtenção Básica para a Implantação da cialmente para a jornada, com dados
Linha de Cuidado da Obesidade nos relevantes sobre o perfil nutricional
Municípios e Regiões Fluminenses”.
de crianças, adolescentes, gestan-

Jornada de comunicação

O

CRN-4 marcou presença na 4ª Jornada de Comunicação do Sistema
CFN/CRN, realizada em Brasília nos dias 29 e 30 de novembro. O
evento reuniu assessores de imprensa e comunicação do Conselho
Federal e dos dez Conselhos Regionais de Nutricionistas, além dos
conselheiros que coordenam as Comissões de Comunicação do Sistema.
A Jornada teve como principal objetivo discutir ações, estratégias e planejamento nacional de comunicação para 2014. A programação contou com a
palestra “Gestão em Comunicação” ministrada por Sandra Perruci de Aquino
e uma dinâmica que teve como foco promover o debate sobre “A comunicação que queremos”. Houve ainda troca de experiências entre os Regionais e
foi apresentada uma proposta para campanha de 2014, que é a de destacar
o papel do nutricionista nos vários programas de governo e nos principais
eventos que vão acontecer no país.
Revista CRN-4 Janeiro de 2014
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Reane/Cecane

Oficina Estadual do Programa Saúde na Escola

A

VIII Plenária da Rede Estadual de Alimentação e Nutrição
Escolar (Reane) foi realizada
na Universidade do Estado
do Rio de janeiro (Uerj) nos dias 8 e
9 de agosto, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro.
“Articulação entre saúde e educação para promoção de saúde na
escola” foi o tema do evento, que
contou com a participação de nutricionistas da área técnica de alimentação e nutrição, integrantes do Grupo
de Trabalho Intersetorial do Programa
Saúde na Escola (PSE) e responsáveis
técnicos pela alimentação escolar, totalizando 230 profissionais de 62 municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Depois da abertura das atividades,
feita por representantes das instituições organizadoras, foi apresentada
uma mesa temática, composta pelas
palestrantes: Joamara Borges (Ministério da Educação), Mônica Dantas (Área

Técnica de Populações em Situação de
Vulnerabilidade), Kátia Santos e Rosemere Barbosa (área técnica de Saúde
Mental), Clarice Gdaçlevici (Programa
Estadual de Hepatites Virais do Rio de
Janeiro e Juliana Casemiro (Instituto de
Nutrição da Uerj).
Joamara destacou os marcos históricos do PSE. Monica abordou a
questão do preconceito, bullying e
prevenção de violência no ambiente escolar. Rosemere e Kátia falaram
sobre o uso de drogas e como elas
afetam a saúde mental dos estudantes. Clarice mostrou um trabalho sobre
a prevenção e o combate à hepatites
virais e Juliana apontou as interfaces
entre o PSE e a alimentação escolar.
O evento também contou com grupos
de trabalho que discutiram assuntos
relacionados à articulação entre saúde
e educação no PSE e na alimentação
escolar.
De acordo com a avaliação dos
participantes, os grupos de trabalho

favoreceram a articulação entre os
municípios da mesma região, dando
a oportunidade para troca de informações e experiências exitosas, além das
principais dificuldades enfrentadas na
implementação do PSE.
Vale destacar que a Reane é composta por instituições, organizações
e profissionais ligados às temáticas
da alimentação e nutrição escolar do
Estado do Rio de Janeiro. O Comitê
executivo desta Rede é formado por
representantes do Intituto de Nutrição da Uerj, das Secretarias de Estado
de Educação e de Saúde do Rio de
janeiro, do Instituto Annes Dias, da
Secretaria Municipal de Saúde do rio
de Janeiro, do Conselho Regional de
Nutricionistas (CRN-4), da Associação
de Nutricionistas do Estado do Rio de
Janeiro (Anerj) e da União Nacional
de Dirigentes Municipais de Educação
(RJ). Os representantes destas entidades se reúnem mensalmente para coordenar as ações da Reane.

* Colaboraram com as informações para esta matéria as integrantes do Nucane/UERJ: Isabel Santos, Jéssica Marinho e Juliana Martins.

Programa Nacional de Alimentação Escolar

O

III Seminário de Discussão e Implementação do
Sistema de Monitoramento do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (SIM-PNAE),
promovido pelo Centro Colaborador
em Alimentação e Nutrição Escolar
da Universidade de São Paulo
(Cecane/Unifesp) e pela Rede de
Alimentação e Nutrição Escolar e o
Núcleo de Alimentação e Nutrição
Escolar da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (Reane/Nucane – Uerj)
foi realizado no dia 5 de novembro
na Uerj.
O evento teve como objetivo
apresentar e divulgar o sistema
como uma ferramenta auxiliar na
execução do PNAE aos nutricionistas e outros profissionais que atuam
junto ao Programa. A proposta do
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seminário também foi mostrar as
funcionalidades e interface do PNAE
com outros programas.
Durante o evento foi destacado
que o SIM-PNAE é um sistema desenvolvido pelo Cecane/Unifesp, que visa
acompanhar e monitorar o processo
de execução do PNAE pelas Entidades
Executoras (EE) e Fundo Nacional de
Educação (FNDE), verificando se está
de acordo com as normas estabelecidas pela legislação vigente do programa.
A Cecane/Unifesp é responsável
pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema, bem como pela
implantação e suporte técnico operacional do SIM-PNAE nos municípios
dos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro. É importante destacar que o
monitoramento de programas sociais

é essencial para proporcionar melhorias no desempenho gerencial com
vistas ao cumprimento das diretrizes
e objetivos propostos, além de propiciar reavaiação das políticas públicas
envolvidas.
Os responsáveis pela organização do evento foram Ana Laura
Benevenuto (nutricionista agente
do PNAE), Camila Abreu (nutricionista agente do PNAE), José
Carlos Esteca Jr (analista de Sistemas), Juliana Martins (nutricionista/
Nucane) e Luciana Maldonado (nutricionista/Nucane). A coordenação
ficou à cargo do Centro Colaborador
em Alimentação e Nutrição Escolar
(cecane), Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) – Baixada Santista/SP e Núcleo de Alimentação
Escolar – Nucane/Uerj.

Entrevista

O papel do nutricionista no combate à obesidade
Qual o tratamento mais indicado no
tratamento da obesidade?
O tratamento mais indicado à
obesidade deve, a meu ver, considerar
que ser obeso, não é uma escolha.
Destaco que atualmente o sobrepeso/
obesidade é um fenômeno que atinge
em torno de 50% da população. Logo,
tal dimensão precisa ser avaliada no
planejamento das intervenções, na
esfera individual e coletiva. Diversos
determinantes
devem
levados
em conta, mesmo no tratamento
individualizado, visando mudanças
de hábitos alimentares e na atividade
física.
O tratamento, individual e coletivo,
precisa ser construído com troca de
saberes e conhecimentos, com a
valorização de cada transformação
positiva e, ao mesmo tempo, discutindose as dificuldades enfrentadas. Os
nutricionistas, mesmo na atenção
individualizada, precisam identificar,
analisar e considerar as condições de
acesso aos alimentos, assim como as
características culturais, os estímulos e
interdições ao consumo de alimentos,
saudáveis ou não, presentes em seu
meio.
Abordagens
em
torno
da
alimentação saudável com equipes de
saúde, família e comunidade podem
favorecer o processo terapêutico,
uma vez que a obesidade hoje reflete
questões ampliadas cujo tratamento
não pode ser encarado como um
problema exclusivo do indivíduo. Desta
forma, pode se sentir mais apoiado
e estimulado diante de mudanças
que também podem se processar na
perspectiva coletiva.
Quais as principais medidas de
prevenção da obesidade, na perspectiva
das políticas públicas?
Existem várias medidas voltadas
à prevenção da obesidade presentes
nas políticas públicas. Por ser um
fenômeno multidimensional, destaco a
Lei Orgânica de Segurança Alimentar e
Nutricional – LOSAN (2006), a Política
Nacional de Segurança Alimente e

Entrevista com a
nutricionista Myrian
Coelho Cunha da
Cruz, Coordenadora
da Área Técnica
de Alimentação e
Nutrição da Secretaria
de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro
Nutricional - PNSAN (2011), o Plano
Nacional de Enfrentamento das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis
2012-2022, a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (2011), a Política
Nacional de Atenção Básica (2011), o
Programa Nacional de Alimentação
Escolar, o Programa Saúde na Escola,
o Programa Academia da Saúde e o
Programa Bolsa Família.
Dimensões
como
produção
e disponibilidade de alimentos,
renda e condições de vida, acesso à
alimentação adequada e saudável,
saúde e educação são destacadas
na PNSAN para a definição de metas
e monitoramento das condições
de SAN. O Plano Nacional de SAN
2012-2015 define como metas para a

obesidade sua redução entre crianças
e adolescentes e a manutenção dos
percentuais nos patamares de 2010.
A Política Nacional de Alimentação e
Nutrição articula-se à PNSAN por meio
de diretrizes voltadas ao setor saúde.
Estas estão contempladas em diversas
proposições voltadas à obesidade
presentes no Plano Nacional de
Enfrentamento das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis 2012-2022, no
qual se destaca, na criação da Rede
de Atenção à Saúde das Pessoas com
Doenças Crônicas no âmbito do SUS, a
Linha de Cuidado à Obesidade (2013),
O
Programa
Nacional
de
Alimentação Escolar volta-se à questão
do acesso à alimentação saudável e à
educação alimentar e nutricional, no
âmbito da escola, cujas ações podem
ser articuladas ao Programa Saúde
na Escola. O Programa Academia
da Saúde oferece possibilidades
de ações voltadas à promoção da
alimentação saudável. Já o Programa
Bolsa Família permite a identificação
de usuários do SUS mais vulneráveis
aos problemas de saúde e, ao mesmo
tempo, com perfis próprios de acesso
e consumo alimentar que merecem
ser considerados na atenção à saúde.
Ressalto ainda a importância da
Política Nacional de Atenção Básica.
As ações desenvolvidas nas Unidades
Básicas de Saúde estão mais próximas
à realidade da população e, portando,
são equipamentos fundamentais para
a promoção, prevenção e cuidado da
saúde da população .  
Quais os principais programas de
tratamento e prevenção da obesidade
em nível estadual?
A ATAN SES/RJ apoia os municípios
no desenvolvimento de suas ações.
De maneira geral, a esfera estadual
tem atuado como um multiplicador
dos programas estabelecidos pelo
Ministério da Saúde. Capacitações
e eventos têm sido as estratégias
para o desempenho dessa função.
Ressalto a importância do Grupo
Técnico de Alimentação e Nutrição –
Revista CRN-4 Janeiro de 2014
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GTAN, composto por representantes
de ATANs municipais do estado,
Conselho Estadual de Saúde, CRN-4,
universidades, INCA e SOPERJ. Desde
1996, o GTAN apoia a ATAN/SES RJ
no planejamento e execução de seu
trabalho.
A ATAN participou da elaboração
do Plano Estadual de Enfrentamento às
Doenças Crônicas Não Transmissíveis
2012-2022, considerando a realização
de diversas ações no setor saúde
voltadas à obesidade, segundo as
orientações do Plano Nacional.
A implantação da Estratégia
Amamenta e Alimenta, a qualificação
das ações das Academias de
Saúde, contemplando a temática de
alimentação e nutrição, do Programa
Bolsa Família e do Programa de Saúde
na Escola são algumas frentes da ATAN
estadual.
No entanto, a enfrentamento da
obesidade, em especial, nos convoca
a avançar na busca de estratégias para
ampliar o apoio às ATANs municipais,
a fim de fortalecer a implantação da
Linha de Cuidado à Obesidade nos
municípios e regionais de saúde.
Qual o papel do nutricionista no
combate à obesidade (prevenção e
tratamento)?
Temos uma importante missão
diante do cenário da obesidade, a
partir do reconhecimento de sua
dimensão, o caráter ampliado de seus
determinantes e a necessidade da ação
interdisciplinar.
Existem várias frentes em que
o nutricionista pode atuar no
enfrentamento da obesidade, desde
a realização de diagnóstico do perfil
nutricional, do consumo alimentar, dos
recursos alimentares e das condições
de acesso da população a esses
recursos, qualificando a análise e o
planejamento de ações com base no
conhecimento do território de saúde,
até o atendimento clínico especializado.
Saliento o papel do nutricionista na
Atenção Básica. Suas equipes precisam
ser apoiadas e qualificadas a fim de que
possam dar respostas às necessidades
de saúde e nutrição da população. O
Nutricionista tem um papel fundamental
no planejamento e desenvolvimento
do
trabalho
interdisciplinar,
apoiando tecnicamente as equipes,
8
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realizando ações junto à comunidade,
estabelecendo articulações com os
diversos setores afins existentes no
território das unidades (tais como
escolas, Centros de Referência em
Assistência Social – CRAS), prestando
atendimento individualizado. Mas
precisamos avançar no processo de
institucionalização das Áreas Técnicas
de Alimentação e Nutrição, atualizando
suas
competências,
organização,
quantitativo de quadro técnico e
condições de trabalho necessárias
para o desenvolvimento de tão amplas
frentes.
Como está o investimento nas
políticas públicas para o combate à
obesidade?
Existem
várias
frentes
de
financiamento
que
podem
ser
consideradas no combate à obesidade,
desde que as ações dessas frentes
sejam qualificadas na perspectiva do
combate à Obesidade. Recursos do
Piso da Atenção Básica destinados
à Estratégia de Saúde da Família, ao
Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF), ao Programa Saúde na Escola
e ao Programa Academia da Saúde são
exemplos de recursos repassados pelo
Ministério da Saúde para os municípios
voltados à promoção da saúde e
ao combate à obesidade. Estados
e municípios com mais de 150 mil
habitantes recebem recursos voltados
ao apoio do MS ao desenvolvimento
de ações de Alimentação e Nutrição.
Vale destacar que o financiamento,
no SUS, é tripartite, ou seja, é de
responsabilidade das esferas federal,
estadual e municipal.
O grande desafio é dar visibilidade
à obesidade como um problema de
saúde a ser considerado nas rotinas
dos serviços de saúde, valorizando
a aquisição de recursos necessários,
como, por exemplo, os equipamentos
antropométricos.
Em especial à Linha do Combate
à Obesidade, o MS atualizou a tabela
com valores destinados ao pagamento
de procedimentos ligados à cirurgia
bariátrica.
Poderia indicar os dados de aumento
de casos de obesidade no estado? E as
doenças correlacionadas?
A análise dos relatórios produzidos

pelo Sistema de Vigilância Alimentar
e Nutricional do Ministério da Saúde
- SISVAN/MS realizada e divulgada
pela Área Técnica de Alimentação e
Nutrição da SES/RJ, com base nos
dados produzidos pelo setor saúde
dos municípios, revela que as metas
definidas no Plano Nacional de SAN,
relativas à obesidade,
não estão
sendo atingidas.
Nas crianças menores de dois anos,
embora com tendência de redução
no risco de sobrepeso e obesidade,
identificamos o inverso entre as
beneficiárias do Programa Bolsa
Família (PBF). No grupo de
2 a 5 anos, a redução não
foi percebida entre os não
beneficiários, ao passo que
permanece a tendência de
aumento nos usuários
do PBF. A obesidade
grave
mostrou-se
mais prevalente nas
crianças PBF de 5 a
10 anos.
Nos adolescentes,
sobrepeso, obesidade e
obesidade grave exibem
tendência
de
aumento,
sendo este maior entre
os não beneficiários
do PBF. Sobrepeso e
obesidade também são
mais prevalentes nos
adultos não beneficiários,
embora se perceba tendência
de aumento entre os usuários do PBF.
A desnutrição na infância é
um evento associado à obesidade
na vida adulta, em função das
alterações metabólicas que provoca
no organismo. Chama-nos a atenção
verificarmos maior prevalência de
magreza acentuada entre as crianças
cujas famílias estão inscritas no PBF,
sendo que, nos menores de 5 anos,
a desnutrição apresenta-se em dobro
no grupo PBF, em relação às demais
crianças.
Tal constatação demanda ações
voltadas à discussão mais qualificada
voltada à efetivação das proposições
presentes nas políticas públicas, uma
vez que se observa a presença cada
vez mais precoce de hipertensão e
dislipidemias e o aumento no número
de casos de diabetes na população

“O tratamento mais indicado à obesidade
deve, a meu ver, considerar que ser obeso,
não é uma escolha. (...) Logo, tal dimensão
precisa ser avaliada no planejamento
das intervenções, na esfera individual e
coletiva. Diversos determinantes devem
levados em conta, mesmo no tratamento
individualizado, visando mudanças de
hábitos alimentares e na atividade física.”
Myrian Cruz

damental para
os
melhores
prognósticos da
gravidez.

adulta.
Duas questões também são
preocupantes: o baixo peso nas gestantes
adolescentes e o acelerado ganho de
peso verificado entre as gestantes em
geral. Sabe-se que ambas as condições
representam riscos importantes na
gravidez, comprometendo as condições
de parto e a saúde da mãe e da criança.
O pré-natal, iniciado precocemente
e qualificado com acompanhamento
do ganho de peso da gestante e da
qualidade da sua alimentação entre
seus procedimentos de rotina, é fun-

Poderia
citar
exemplos bem sucedidos de
medidas eficazes contra a obesidade
no estado?
Destaco os Centros de Referência
em Obesidade, do município do Rio
de Janeiro, unidades coordenadas pelo
Instituto de Nutrição Annes Dias, em
funcionamento desde 2011. Esta ação
foi uma das selecionadas pelo Edital
do Ministério da Saúde voltado à
identificação de experiências exitosas
em todo o país. Costumo dizer que
onde existe nutricionista, existem
pessoas buscando tratamento para a
obesidade.
Dada a dimensão do problema na
saúde pública, a fim de conhecermos
melhor as ações desenvolvidas no

estado, subsidiando a construção da
Linha de Cuidado da Obesidade nos
municípios e regiões, em 2014 será
iniciada a pesquisa “Intervenções
nutricionais para o enfrentamento da
obesidade na atenção básica do SUS no
estado do Rio de Janeiro”, coordenada
pela Professora e pesquisadora Luciene
Burlandy. Financiada pela FAPERJ,
essa pesquisa será desenvolvida
pela parceria firmada entre a Área
Técnica de Alimentação e Nutrição da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro com a Faculdade de Nutrição
e Instituto de Saúde da Comunidade
da Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Nutrição da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro e a Escola
de Nutrição da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro.
Qual sua opinião sobre as cirurgias
bariátricas?
As
cirurgias
bariátricas
são
procedimentos válidos, desde que com
a indicação adequada, Entretanto, como
todo processo cirúrgico, não está isento
de riscos. O pós-operatório precisa ser
acompanhado adequadamente. O que
se vê, atualmente, é que os riscos não
são valorizados, induz-se os usuários
ao ganho de peso para o ingresso nas
condições em que esta é indicada e
não de acompanha devidamente as
pessoas no pós-operatório. Com a
normatização prevista em portaria,
estima-se que a oferta de cuidado à
obesidade seja ampliada, evitando a
indução à cirurgia.
Revista CRN-4 Janeiro de 2014
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Projeto Reconhecimento Profissional

CRN-4 vai propor protocolos técnicos
para rede pública e privada

O

CRN-4, em parceria com a
Associação de Nutrição do
Estado do Rio de Janeiro
(Anerj) e a Secretaria de
Estado de Saúde do Rio
de Janeiro (SES/RJ) está elaborando
um modelo de protocolo técnico aplicável à rede pública estadual a partir
dos instrumentos já adotados ou sugeridos pelas diferentes unidades hospitalares do Rio de Janeiro. A finalidade é conferir unidade e aprimorar a
conduta nutricional no atendimento à
clientela. Este é um dos principais desdobramentos das oficinas do “Projeto
Reconhecimento Profissional”, realizadas no final de 2013 no Rio de Janeiro
e Espírito Santo.
A Fiscalização vai elaborar um
diagnóstico sobre o desenvolvimento
das atribuições obrigatórias, previstas
nas resoluções CFN 380/05 e 465/10
- e condições de trabalho para desenvolvê-las - e um levantamento dos
tipos de vínculos trabalhistas nas instituições públicas, a fim de garantir a
qualidade do trabalho independente
da gestão política.
O projeto, que tem caráter orientador, é vinculado às Comissões de Fiscalização e Formação Profissional do
CRN-4 e faz parte da Política Nacional
de Fiscalização do Sistema CFN/CRN. O
objetivo foi debater a atuação do nu-
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Parte da equipe do CRN-4 que organizou a Oficina no Rio

tricionista e seu papel na rede pública
e privada de saúde, tornando-o um
facilitador no processo de aprendizado de estagiários e profissionais e
contribuindo para sua formação como
agente de mudança no local de trabalho e sua autonomia técnica.
O projeto reuniu 171 responsáveis
técnicos (RTs) e nutricionistas de instituições públicas (federais, estaduais
e municipais) e concessionárias de
alimentação, nos dois estados, em
cinco oficinas promovidas em outubro
e novembro. Durante os encontros, as
consultoras Lucia Andrade e Marília
França (nutricionistas) e Ana Tereza
Camasmie e Simone Monteiro (psicólogas) realizaram palestras, oficinas e
debates sobre o exercício profissional
e vivências em grupo, que resultaram
em grupos de trabalho (GTs), reuniões
e criação coletiva de instrumentos e
materiais técnicos, como protocolos

de trabalho.
Segundo a coordenadora de Fiscalização do CRN-4, Samara Crancio,
o projeto também teve o objetivo de
identificar problemas que nem sempre
é possível verificar nas visitas fiscais,
conflitos éticos nas áreas de atuação e
questões que impossibilitam o pleno
desenvolvimento das atribuições e
comprometem a qualidade da alimentação.
- O projeto visou, sobretudo, estimular a troca de experiências, a identificação de lideranças e a criação de
uma rede na qual possamos refletir
sobre o exercício profissional, nos fortalecer e buscar alternativas de forma
coletiva – explicou.
Para Samara, as oficinas foram
“momentos raros em que a categoria pôde discutir a profissão e sua
prática”. “Na maioria das vezes, os
nutricionistas trabalham sozinhos,

ou em equipes pequenas”, justificou.
“Por isso, propusemos dinâmicas em
grupo para transmitir a mensagem de
que, se nos unirmos, teremos mais
força.”
A coordenadora técnica do CRN-4,
Arlette Saddy, se surpreendeu ao constatar que havia problemas comuns
relacionados às questões específicas
de cada grupo. No entanto, ela “tem
certeza que as oficinas estimularam
os nutricionistas a perderem a ilusão
de que o Conselho pode fazer tudo.”
E comemorou:
- Mais do que direcionar as ações
fiscais e a formação profissional nos
próximos anos, as oficinas fortaleceram a organização política da categoria.

Dinâmica utilizada

Desdobramentos das

oficinas

• Compilação de pr
otocolos técnicos existentes e,
em parceria com a Anerj, ela
boração de
proposta para aque
les que não
dispõem desse instru
mento
• Elaboração de um
diagnóstico sobre o desenv
olvimento
das atribuições ob
rigatórias,
previstas nas resolu
ções CFN
380/05 e 465/10, e
condições
de trabalho para
desenvolvê
-las
• Levantamento do
s tipos de vínculos de trabalho na
s instituições públicas a fim
de garantir
a qualidade do tra
balho independente da gestão
política

Participantes do evento no Espírito Santo

Saiba como
surgiu o projeto

O

Projeto Reconhecimento Profissional foi definido a partir da
percepção
da
Fiscalização em encontros
com nutricionistas (inclusive
docentes), em visitas fiscais, Uma das dinâmicas utilizadas na Oficina
reuniões e no atendimenadequados para estágios,
to técnico. Na fase de elaboração, a
resistência de nutricionistas para
Comissão de Fiscalização avaliou que
receber e orientar os alunos e , não
seria oportuno considerar a análise
cumprimento das normas estabeledos Roteiros de Visita Técnica (RVT)
cidas na resolução CFN 418/08 que
sobre as atribuições obrigatórias do
dispõe sobre a responsabilidade do
nutricionista, que apontam resultados
nutricionista em relação às atividades
insatisfatórios em relação ao desemdos estagiários de nutrição.
penho profissional.
De posse de uma verba disponibi– Quando o nutricionista não
lizada pelo CFN para ser utilizada em
aplica em seu cotidiano profissional
atividades de fiscalização e levando
o conteúdo técnico-científico e não
em conta os resultados dos encontros
utiliza ferramentas e metodologias
com os nutricionistas, as Comissões
que agreguem valor ao exercício de
de Fiscalização e de Formação Profissuas funções, não se torna indispensional decidiram elaborar o projeto,
sável em seu ambiente de trabalho
inicialmente intitulado “Atuação do
- destacou a coordenadora de fiscalinutricionista em debate”. Durante o
zação, Samara Crancio.
planejamento, optaram pelo nome
A fiscal Celina Oliveira, que in“Reconhecimento profissional”, que,
tegrou a equipe que elaborou o
segundo as comissões, melhor traduprojeto, lembrou que, naquele
zia os objetivos do projeto.
momento, a Comissão de Formação
Para a seleção dos profissionais,
Profissional estava envolvida com
as comissões utilizaram como critério
os resultados dos fóruns “A ética na
áreas de atuação que apresentavam
formação profissional: desafios do
conflitos éticos relevantes e desmotimundo contemporâneo” e das oficivação abrangente, como é o caso da
nas “Qualidade da formação e exernutrição clínica e da alimentação cocício profissional: presente e futuro”,
letiva. No entanto, foram priorizados
realizados no Rio de Janeiro e no Esnutricionistas que orientam estagiários
pírito Santo.
de nutrição e/ou nutricionistas residenEla explicou que esses eventos
tes, em especial de instituições públiidentificaram a escassez de campos
cas municipais, estaduais e federais.
Revista CRN-4 Janeiro de 2014
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ANERJ vai oferecer cursos nos locais de trabalho

C

om o apoio do CRN-4, a Anerjvai estimular encontros regulares dos GTs a fim de elaborar
instrumentos de diagnóstico,
controle, avaliação e desenvolvimento
de programas que possibilitem o aprimoramento e visibilidade da atuação
do nutricionista. Segundo a presidente da Associação, Lucia Andrade,
a entidade pretende oferecer cursos
de aperfeiçoamento profissional nos
locais de trabalho, abordando temas
sugeridos pelos grupos.
Ela explicou que a proposta de
promover encontros tem a finalidade
de manter os GTs estimulados, com
a perspectiva de alcançar resultados
junto às instâncias competentes e
criar uma rede em que cada participante seja um multiplicador em seu
local de trabalho.
- Os profissionais perceberam que
não estão sozinhos e os problemas
são comuns às suas áreas de atuação
e ao mundo do trabalho, porque são
conjunturais e não pontuais como
pensavam. Isso permite que eles se
reorientem, não se culpem e somem
esforços para resolver os problemas.
Lucia defendeu a criação de uma
rede de profissionais que junto às
empresas em uma perspectiva construtiva e de cooperação, organizem
as unidades e/ou instituições para
melhor atendimento à população”, e
conclamou os nutricionistas a definirem estratégias conjuntas a partir da
“percepção que tinham de sua clientela, dos atores e tramas envolvidos.”
- O nutricionista dará visibilidade
a seu trabalho ao apontar agentes,
instâncias e instituições partícipes
dessa conjuntura e adotar ferramentas
próximas e específicas, instrumentos
e processos de trabalho, propondo
ações coordenadas e conjugadas às
diretrizes de políticas públicas na área
de saúde e de segurança alimentar –
avaliou a presidente da Anerj.
Marília França informou que já
foram definidos cronogramas e pautas
de discussão para cada grupo, além
de diretrizes para a elaboração de
protocolos de orientação do exercício profissional por área de atuação.
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Grupo em atividade

Também será definida uma base de
dados relativa à orientação e organização do trabalho com estudantes e
estagiários, a fim de facilitar o intercâmbio de informações entre os serviços e a equipe da Anerj.
Segundo Marília, durante as oficinas foram abordados conteúdos da legislação profissional com enfoque na
proteção e defesa do consumidor, a
fim de redirecionar o desenvolvimento
das atribuições privativas e complementares por área de atuação, e instrumentos técnicos que permitissem
aos nutricionistas alcançar autonomia
profissional e melhorar a orientação
aos estagiários, como previsto no
Código de Ética.
- O debate também possibilitou
que os nutricionistas conhecessem as
instâncias de participação e controle
social, casas legislativas, órgãos de
proteção e defesa do consumidor e
o Ministério Público, que atuam em
defesa dos interesses sociais – acrescentou.

Dentre os problemas identificados
nos grupos, a precarização dos hospitais municipais do Rio de Janeiro
nos últimos cinco anos foi o que mais
chamou a atenção da presidente da
Anerj. Entre as deficiências estão o
déficit de técnicos na área, falta de
concurso público, não convocação dos
aprovados em concursos anteriores,
vínculos trabalhistas precários e falta
de orientação da gestão.
Lucia avaliou ainda que essa situação leva o nutricionista a canalizar
esforços para o serviço administrativo, para a resolução de necessidades
básicas da instituição no seu setor,
forçando o afastamento e quase a
anulando o sentido da escolha profissional, o que causa desmotivação, conflitos éticos e frustração. Em relação
às instituições do estado, a presidente
da Anerj citou os problemas de déficit
de pessoal Técnico, Administrativo, e
Operacional e a falta de coordenação
nos protocolos de trabalho, o que impossibilita unidade de ação.

Silvana Ferraro

Chefe da Dietoterapia do Hospital
Universitário Pedro Ernesto

“As oficinas foram uma grande experiência. Descobri que não estou sozinha com meus problemas, e ainda há muito a fazer. Existem conteúdos
e práticas na Nutrição que podem ser utilizados e
não estamos usando, porque ficamos atribulados
com o dia a dia. Sem contar que as angústias nos
paralisam e acabam com nossa criatividade, força
e energia. Com certeza, vou voltar diferente para
o meu trabalho.”

Oficinas resgatam autoestima dos nutricionistas

O

e, Marília
Camasmie, Lucia Andrad
Consultoras Ana Tereza

o
França e Simone Monteir

– Os profissionais
elaboraram
projetos futuros, traçando
ações que poderiam
realizar sozinhos e em
grupo, e sugeriram
reuniões para empreender, de forma coletiva, mudanças no local
de trabalho.
A psicóloga atribuiu grande parte do Profissionais desenvolvem linha do tempo em uma das dinamicas propostas
sofrimento dos nutriAna Tereza considerou, no entanto,
cionistas à falta de conhecimento de que os profissionais compreenderam
seus direitos. “Eles têm muita força de seu papel e formaram um grupo de
vontade, mas falta empreender”, cons- “antigos conhecidos”.
tatou. Isso se dá, segundo ela, por ser
- Os nutricionistas saíram do estado
uma profissão essencialmente feminina de impotência e solidão, e perceberam
que, por essa razão, tende a ter menos que podiam contar com o CRN-4. Mais
valor do que outras. “Há pouco tempo do que isso: compreenderam que prea mulher reconheceu sua força e seu cisavam usar sua força para mudar, e
valor”. “O mercado está aberto, só falta que não existe mudança se não alterar
se apropriar.”
a perspectiva do olhar.
Walace Luiz Herbst
Nutricionista da Secretaria Municipal
de Educação de Cariacica-ES, especialista em Vigilância
Sanitária e especialista em Saúde Pública

Foto: Morghana Zacchi

s meses que antecederam
as oficinas foram de muito
trabalho para as Comissões
de Fiscalização e Formação
Profissional do CRN-4 e as consultoras
convidadas a integrar o projeto. Dentre
os assuntos abordados, um dos mais
importantes era a falta de reconhecimento profissional.
Então, por que não debater o tema
associando o olhar técnico/instrumental às emoções, comportamentos e às
dificuldades enfrentadas pelos profissionais? A escolha foi mais do que
acertada, e Ana Tereza Camasmie, psicóloga e professora doutora da UFF,
explicou por quê.
- Para ter reconhecimento, ou seja,
conhecer de novo, é necessário ter
memória ou lembrança de algo. Por
isso, desenvolvemos vivências relacionadas à recordação, que consiste
na nossa memória afetiva, colocar de
volta no coração, voltar no tempo.
Ana Tereza contou que os nutricionistas traçaram “o fio da vida profissional”, utilizando gravuras que simbolizavam momentos significativos da
vida deles, o que os fez recordar suas
conquistas, esforços e as pessoas que
caminharam com eles. “Desta forma
perceberam que onde estão e o que
fazem não é casual, é resultado de uma
história de muita luta, força e certeza.”
Na etapa seguinte – acrescentou -,
os profissionais foram estimulados a
refletir sobre cada instante de sua história, lembrar quem estava com eles
naquele momento e escrever sobre
isso. Ana Tereza disse que a vivência os remeteu a lembranças boas já
esquecidas, o quanto caminharam e
o esforço empreendido pela família
para que cursassem uma universidade.
“Eles se orgulharam muita da própria
caminhada”, destacou.
A etapa seguinte foi “o momento
de apropriação e reconhecimento”, em
que refletiram sobre “como estavam
agora”, “qual o sentido do trabalho”,
“quais as dificuldades”, “qual a parcela
de responsabilidade”, “por que não
empreender para ficar do jeito deles”.
Nesta fase – lembrou -, foram formados grupos para estimular a criação de
estratégias nas áreas técnica e política.

O Projeto Reconhecimento Profissional do CRN-4
foi impactante. As oficinas influenciaram diretamente
meu trabalho e minha vida profissional, e me fizeram
pensar em alguns pontos no lado pessoal. Elas me
levaram a enxergar a profissão de outra forma e propiciaram melhor entendimento quanto ao papel do
CRN-4, do sindicato e da associação. Enfim, possibilitou a valorização de nosso exercício profissional e
de nós mesmos, profissionais.
Revista CRN-4 Janeiro de 2014
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Projeto aponta possíveis lacunas na formação acadêmica
Grupo de participantes do Rio de Janeiro

M

ais
d o
que

uma oportunidade para reunir
nutricionistas
e ouvir relatos
de vivências do
cotidiano de trabalho, o Projeto
Reconhecimento Profissional
revela possíveis lacunas no processo de formação acadêmica, avaliou a coordenadora da Comissão de Formação Profissional do CRN-4, Stella Gregorio. Segundo
ela, os nutricionistas demonstraram dificuldade em
lidar com dilemas éticos e políticos em seu local de
trabalho.
- Talvez faltem conteúdos fundamentais ao exercício pleno da profissão que permitam aos profissionais
desenvolver habilidades e competências para exercer
a liderança e tomar decisões no momento certo e na
medida adequada – analisou.
No projeto pedagógico da graduação, Stella recomendou mais ênfase em conteúdos sobre a legislação
profissional (resoluções do CFN) e uma abordagem
ampla e clara sobre a legislação trabalhista, possibilitando a avaliação do papel ético e político das entidades da categoria (CRN, Sindicatos e Associações).
Ela ainda defendeu o debate de casos éticos nas
diferentes disciplinas por área de atuação, de forma
a propiciar, aos futuros profissionais, uma visão antecipada de possíveis conflitos. “Assim, eles poderão
refletir e tomar atitudes em busca de soluções”, concluiu.
Para a coordenadora da Comissão de Fiscalização, Marlete Pereira da Silva, as oficinas alcançaram
os resultados esperados pelo CRN-4. “Ao contrário
do que os nutricionistas pensavam, embora houvesse conteúdo pré-estabelecido, a programação foi
construída a partir dos debates e perfis de cada
grupo”, explicou.
Segundo Marlete, os profissionais demonstraram
que se sentem sozinhos em seu local de trabalho, sem
oportunidade de trocar experiências e dividir tensões.
E comemorou o fato de o Conselho ter conseguido
acolhê-los.
- Isso facilita a definição de uma nova postura,
com mais motivação e empenho para atingir o que
necessitam. Eles perceberam que é possível mudar em
meio a uma realidade árida e podem contar com as
entidades de classe.
14
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Nutricionistas avaliam
positivamente as oficinas

Dinämica desenvolvida no evento

Em todos os grupos, a avaliação dos participantes foi
unânime: as oficinas alcançaram os objetivos pré-estabelecidos. Dentre os itens analisados, os profissionais destacaram
a importância da troca de experiências, elogiaram a equipe
de palestrantes e propuseram a realização de cursos regulares de aperfeiçoamento em parceria com a Anerj e Associação de Nutrição do Estado do Espírito Santo (Anees).
Os nutricionistas sugeriram ainda a realização periódica
de eventos similares, que contribuem para o crescimento
pessoal e profissional, e a discussão coletiva de questões
comuns (condições de trabalho, experiências, desafios, aprimoramento de conceitos e amadurecimento da relação entre
a categoria e as entidades representativas da profissão.
Conheça a íntegra do Relatório da Oficina de Reconhecimento
Profissional acessando o site www.crn4.org.br

Espirito Santo

Simone Pedrosa é a nova fiscal
concursada do CRN-4 (ES)

Homenagem

A

subsede do CRN-4 (ES) já conta com um nutricionista fiscal. Primeira colocada no concurso realizado pelo Conselho, Simone Mendes
Pedrosa (foto) iniciou suas atividades em 29
de outubro de 2013, e teve oportunidade de conhecer
a realidade dos profissionais do estado ao participar
das oficinas do Projeto Reconhecimento Profissional, no final do
ano passado.
Antes da contratação, quem atuava na Grande Vitória e no interior do estado era a nutricionista fiscal Celina Szuchmacher Oliveira,
que em reconhecimento ao seu trabalho de fiscalização no Espírito
Santo e sua dedicação profissional recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) durante a Sessão promovida pela Comissão de Saúde pelo Dia do Nutricionista. O evento
abordou a valorização profissional.
Simone Pedrosa atende às quartas-feiras (pessoalmente, por e-mail
ou por telefone), das 9h às 17h, pelo telefone (27) 3315-5311 ou na
rua Misael Pedreira da Silva 98/101 – Praia do Sul – Vitória.
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Preparação ao Encontro Nacional da IV Conferência
de SAN + 2 anos
s municípios e estados já se mobilizam para as

O

Encontro Estadual IV ConfeIntegrantes do GESAN presentes no
mi Barros, Marcus Ferreira,
rência + 2 do ES: Pedro Kitoko, Alce
grante mirim)
Laydiane Silote, Lorenzo Barros (inte

futuras discussões da Política e Planos Municipais e Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Em março de 2014 acontecerá em Brasília-DF o Encontro Nacional da IV Conferência Nacional de
SAN + 2 anos, etapa posterior à IV Conferência Nacional
de SAN, dois anos após sua realização.
Em terra capixaba, durante os dias 12 a 14 de novembro, realizou-se o Encontro Estadual da IV Conferência de
SAN + 2, que teve como objetivo principal de debater e
deliberar sobre proposições voltadas para proteger, promover, respeitar e prover o Direito Humano à Alimentação
Saudável no Espírito Santo e Brasil, apresentando propostas para a construção do Sistema de Segurança Alimentar
e Nutricional e dos Planos Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
As discussões de SAN tem se caracterizado por uma
pauta intersetorial e com ampla participação dos movimentos sociais organizados e não se restringem ao campo
da Alimentação e Nutrição. Porém, vale destacar a reconhecida participação e envolvimento dos nutricionistas e
acadêmicos de Nutrição neste processo.
Os integrantes do GESAN participaram das etapas regionais e também da estadual. E alguns deles terão presença na etapa nacional. Mais informações no nosso blog
http://gesan-ppk.blogspot.com
Alcemi Barros – Nutricionista e Professor da UFES
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Formação

Grupo de trabalho

CRN-4 discute a qualidade da formação profissional

A

Oficina “Qualidade na Formação Profissional: presente e futuro”, promovida
pela Comissão de Formação e com o apoio da Comissão
de Fiscalização do CRN-4, foi realizada no dia 13 de julho de 2013,
na Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (Uerj, envolvendo 65 participantes de 14 Instituições de Ensino
Superior (IES) entre coordenadores/
diretores dos cursos de graduação,
docentes das diferentes áreas de
atuação, discentes e preceptores
de estágio. Também participaram
do evento 14 representantes do
CRN-4, Associação de Nutricionistas
do Estado do Rio de Janeiro (Anerj),
Associação Brasileira de Nutricionistas (Asbran) e Conselho Federal de
Nutricionistas (CFN). .
A mesa de abertura do evento
foi composta pela presidente do
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Conselho Regional de Nutricionistas
(CRN-4), Kátia Cardoso dos Santos;
pela vice-presidente do CFN, Nelcy
Ferreira; pela representante da Comissão de Formação Profissional do
CRN-4, Lúcia Andrade e pela diretora
do Instituto de Nutrição da Uerj, Inês
Rugani Ribeiro de Castro. Depois a
representante da Comissão de Formação Profissional do CFN, Isa Maria
de Gouveia Jorge, apresentou um panorama sobre a formação profissional no Brasil.
Inês Rugani ficou responsável
por apresentar a metodologia usada
no evento “World Café”. Os participantes foram divididos em grupos
e realizaram rodadas de discussões
com os seguintes temas: “Formação
em nutrição: o que temos?”, “Formação em nutrição: o que propomos?”,
“Atuação na área de nutrição: potencialidades”; “Atuação na área de

nutrição: dificuldades e limitações” e
“Atuo como sujeito político na área de
nutrição? De que forma?”. Ao final apresentaram a sistematização das discussões. Dentre os membros da comissão
organizadora foi formado um grupo de
trabalho, com o objetivo de elaborar
um relatório que contém as reflexões e
propostas dos grupos.

Grupo de trabalho

Espírito Santo
A dinâmica utilizada na Oficina
“Qualidade na Formação Profissional:
presente e futuro” foi diferente da
capital fluminense. O evento realizado
em vitória no dia 22 de junho contou
com a representação de duas universidades, com 16 participantes entre
discentes , coordenadores, preceptores de estágio, docentes e 4 representantes do CRN-4.
A conselheira do CRN-4, Juliana
Pizzol, abriu o evento que contou com
Myrian Cruz (conselheira do CRN-4),
Lúcia Andrade (presidente da Anerj e
representante da Comissão de Formação Profissional do CRN-4) e Alcemi
Barros (docente da Universidade
Federal do Espírito Santo – UFES e
representante da Associação de Nutrição do Estado do Espírito Santo Anees). Alcemi Barros apresentou o
tema “Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e a atuação do
nutricionista”.
Na segunda etapa do evento, o
grupo debateu os temas “Formação
ético-profissional: política, técnica e
humanista” e “Papel dos docentes
e discentes como sujeitos políticos
na formação acadêmica e no fortalecimento de suas entidades”. As perguntas norteadoras escolhidas para as
discussões foram: “Formação em nutrição: o que temos?”, “Formação em
nutrição: o que queremos?” e “Atuo
como sujeito político na área de nutrição? De que forma?”.

Docentes e equipe técnica do CRN-4

Grupo de participantes da Oficina de Formação - ES

Encontro Nacional
O Encontro Nacional de Formação
Profissional, promovido pelo CFN, nos
dias 27 e 28 de setembro, em Brasília,
foi marcado pelo amplo debate entre
entidades de Nutrição, docentes, estudantes e representantes dos ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre
os cursos de Nutrição no Brasil.
A abertura focou nos desafios da
formação profissional e suas repercussões na sociedade, que foi desenvolvido pelo professor e teólogo
Leonardo Boff. Ele destacou o papel
fundamental da alimentação na promoção da saúde e os cuidados com a
sustentabilidade do planeta. A política pública de ensino superior foi apresentada por Adriana Regon Weska
(MEC). A mesa redonda apresentou as

experiências de
renovação curricular de cursos
de graduação de
Nutrição. O presidente do CFN,
Élido
Bonomo,
abriu o debate
sobre as linhas
de ações estraté- Élido Bonomo
gias de articulação com as IES.
No segundo dia do evento, as
discussões foram realizadas em
grupos, divididos por eixos e temas
baseados nos resultados do relatório final das Oficinas Regionais de
Formação Profissional, que antecederam a etapa nacional, e foram
promovidas pelos Conselhos Regionais de Nutricionistas. Essa ação democratizou e ampliou
as discussões e proposições. O encontro produziu um documento
para subsidiar a qualidade na formação e no
exercício profissional
do nutricionista.
A presidente do
CRN-4, Katia Cardoso,
lembrou com satisfação que o Encontro
Nacional teve como referência o modelo utilizado no Rio de Janeiro
e Espírito Santo para
uma de suas oficinas.
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Comemoração

Dia do Nutricionista
Alerj faz Indicação Legislativa ao governo do
Estado do Rio de Janeiro para abrir vagas para
nutricionista nas escolas da rede pública

C

omo parte das comemorações
pelo Dia do Nutricionista – 31
de agosto, o Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª
Região (CRN-4) realizou em parceria com a Comissão de Educação da
Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) uma Audiência
Pública, no dia 28 de agosto, com o
objetivo de dar visibilidade ao relatório CRN-4 sobre qualidade da alimentação escolar, propor a criação de
cargos de nutricionistas na Secretaria
de Estado de Educação e discutir a
qualidade da alimentação escolar nos
colégios públicos estaduais e a importância do nutricionista nas políticas,
programas e serviços de alimentação
e nutrição. O presidente da Co-

Desdobramento

missão de Educação da Alerj, Comte
Bittencourt, encaminhou ao governo
do estado uma Indicação Legislativa
propondo a criação de 28 cargos de
nutricionistas para a Secretaria.
Na Audiência, a presidente do
CRN-4, Kátia Cardoso dos Santos,
apresentou dados do relatório sobre a
qualidade da alimentação escolar referentes às visitas da Fiscalização do
Conselho, solicitadas pelo Ministério
Público, a 301 escolas no período de
outubro de 2010 a julho de 2012. A
equipe de fiscais do CRN-4 verificou
que os cardápios não correspondiam
ao planejado por nutricionistas da Secretaria e continham alimentos proibi-

r do Deputado
A assessoria parlamenta
court informou que
Estadual Comte Bitten
para abrir vagas
a Indicação Legislativa
aprovada no dia
para nutricionistas foi
13 e publicada no
17 de setembro de 20
o do Rio de janeiro
Diário Oficial do Estad
setembro. Após o
(DOERJ) no dia 18 de
icação Legislativa,
encaminhamento da Ind
rovação do govero próximo passo é a ap
de Janeiro, Sérgio
nador do Estado do Rio
ão na íntegra.
Cabral. Confira a publicaç
sil .co m. br /le ht tp :// go v- rj. ju sb ra
ica ca o- leg isl ati gis lac ao /10 36 08 5/ ind
va-305-2013
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dos e restritos.
O documento apontou que havia
carência de alimentos como frutas e
hortaliças nos cardápios, fontes de
vitaminas e minerais essenciais ao
crescimento e desenvolvimento dos
estudantes. Segundo relatório do
CRN-4, os alunos também corriam
risco de contaminação provocado
pelo consumo de alimentos impróprios, evidenciando o desrespeito ao
regulamento técnico de boas práticas
para serviço de alimentação (Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA). O
relatório também indicou a falta de
condições adequadas de trabalho e
número insuficiente de nutricionistas
por unidade, conforme prevê as resoluções nº 358/2005 e 465/2010 do
Conselho Federal de Nutricionistas
(CFN).
A presidente do CRN-4 alertou que
os dados apresentados são embasados em resoluções e a legislação do
PNAE, do CFN e da Vigilância Sanitária e acrescentou que as autoridades
têm o dever de cumprir a legislação e
assegurar a qualidade da alimentação
escolar.  
A audiência pública contou com a
apresentação da nutricionista Camila
Maranha sobre uma análise do PNAE
no âmbito municipal do Rio de Janeiro.
O evento foi encerrado com a entrega
de moções de congratulação a 24 nutricionistas pelo trabalho desenvolvido
na rede pública de ensino do estado.

GT Alimentação Escolar para a Rede Privada

A partir da parceria com Ministério público que solicitou ao CRN-4
uma avaliação da alimentação escolar na rede pública, que culminou em Audiência Pública na Alerj, identificou-se a demanda para se
conhecer a situação também na rede privada. Para tanto foi criado
um Grupo de Trabalho (GT), composto por nutricionistas especialistas
nessa área e representantes das entidades de classe (Anerj e CRN-4),
com o objetivo de elaborar um documento para respaldar tecnicamente o Ministério Público sobre as questões que envolvem a alimentação nas escolas privadas, buscando o fortalecimento da atuação do
nutricionista e a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada
nesses espaços.
Componentes do GT: Marcia Teixeira (Atuação em Alimentação Escolar
na rede privada e Secretaria Estadual de Saúde), Luciana Maldonado
(Docente da UERJ e Nutricionista do Instituto de Nutrição Annes Dias),
Maria Cláudia Carvalho (Docente da UFRJ), Julia Ramalho (Anerj), Celina
Szuchmacher Oliveira (Fiscal do CRN-4), Arlette Saddy (Coordenadora
Técnica do CRN-4), Samara Crâncio (Coordenadora de Fiscalização do
CRN-4) e Luciléia Colares (Docente da UFRJ e Conselheira/Coordenadora
da Câmara Técnica de Alimentação Coletiva do CRN-4).

Seminário Virtual

Em parceria com o Telessaúde da
Uerj, a gestão “Articulação e Atitude:
ampliando conquistas” mais uma vez
promoveu um evento científico como
parte das comemorações do Dia do
Nutricionista no dia 2 de setembro
o tema: “Nutrição na Prevenção de
Doenças Crônicas”. O evento contou
com a participação dos palestrantes:
Leonardo Borges Murad (INCA) e Edna
Maria Garambone Sampaio (fiscal do
CRN-4). A moderação ficou por conta
da nutricionista e professora da Uerj,
Annie Bello, que destacou a importância do fortalecimento da parceria
do CRN-4 com o Telessaúde. A atual
coordenadora do Telessaúde, Cintia
Curioni, também prestigiou o seminário e parabenizou a categoria pela data
profissional.
Leonardo apresentou um trabalho
em power point intitulado “ Novos
rumos da Nutrição em Oncologia” e
falou sobre o câncer, abordando desde
a origem da palavra até tratamentos e
prevenções, apresentando dados estatísticos sobre o avanço da doença. Ele
destacou o importante papel do nutri-

Edna Garambone, Annie Bello e Leonardo Murad

cionista na prevenção do câncer, pois
a alimentação é um dos fatores (30%)
que pode interferir no aparecimento da
doença, assim como o fumo. O nutricionista, além de orientar para mudanças
de hábitos alimentares mais saudáveis,
pode incentivar a prática de exercícios
físicos. O nutricionista também ressaltou
a importância do trabalho profissional
antes, durante e depois do tratamento,
enfatizando as várias pesquisas recentes que apontam para a relevância da
contribuição das terapias alimentares.
Edna contou sua experiência como
nutricionista com doenças, ressaltando
que o nutricionista não deve ter o foco
só na recuperação do paciente. Destacou
o papel fundamental dos alimentos funcionais que podem contribuir para prevenir e tratar doenças. Ela deu várias dicas
sobre alimentos, mostrando a proprieda-

de de cada um e como prepará-los para
garantir seus nutrientes. Afirmou ainda
que é possível tratar a dislipidemia, em
99%, dos casos, só com a introdução de
uma alimentação adequada. Enfatizou
que é importante variar frutas, legumes
e verduras (mínimo de cinco porções
diárias) e conjugar com a prática de exercícios físicos.
Vale destacar que aqueles que não
puderam assistir as palestras, ainda
podem conferir se cadastrando no Telessaúde. Depois é só acessar o link
“eventos gravados”.
Confraternização - A Festa do Dia
dos Nutricionistas promovida pelo
CRN-4, em caráter de adesão, foi realizada no Clube Militar. A categoria
comemorou com muita animação e
lotou as dependências do clube.

ALES: Nutricionistas discutem valorização profissional

A

Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) promoveu no dia 27 de agosto,
sessão especial para discutir a valorização da profissão. O evento, que
fez parte das comemorações do Dia
do Nutricionista no Espírito Santo
reuniu vários profissionais ligados
à área de Alimentação e Nutrição.
No Estado, há 1.300 nutricionistas e
cinco faculdades de Nutrição.
O presidente da Comissão de
Saúde da Ales, Doutor Hércules, foi
quem propôs a sessão especial que
homenageou pelo terceiro ano consecutivo a categoria. Ele ressaltou
que é preciso valorizar a Segurança
Alimentar e Nutricional para garantir
mais saúde para a população. Ele
destacou ainda a necessidade de
se regulamentar a publicidade de
alimentos, principalmente a propaganda dirigida às crianças e adolescentes que induz o consumo de

alimentos não saudáveis.
Doutor Hércules
chamou a atenção
para a luta pela regulamentação
do
piso salarial nacional do nutricionista que tramita no
congresso nacional,
o que, para ele,
poderia valorizar o
trabalho do nutricionista.
O
deputado
Rodrigo Coelho , presidente da Comissão de Assistência Social e Segurança
Alimentar e Nutricional, destacou a importância do trabalho do nutricionista,
principalmente na melhoria da qualidade da merenda escolar nas escolas
do Estado.
Juliana Pizzol, conselheira do CRN-4,
afirmou que o profissional tem sido
valorizado pelo poder público, com

contratações por meio de concursos
públicos, mas que ainda faltam profissionais na área da saúde, nas esferas
privadas e públicas, no Estado e no
Brasil. Ela apresentou a proposta do
Conselho Federal de Nutricionistas dirigida ao Governo do Estado para que
seja criado o cargo de gestor público
nutricionista nos órgãos estaduais de
municípios capixabas.
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Nota: A Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj) informa que os seus associados terão desconto no Congresso Brasileiro
de Nutricionistas (Conbran). Não percam esta oportunidade e associem-se à Anerj com desconto de 10% até 28/02/2014. Ao tornar-se sócio ou
atualizar seu cadastro seu desconto estará garantido. Confira a tabela de valores das inscrições no site: http://www.conbran.com.br/inscricao.php.
Veja como se associar acessando www.anerj-nutricao.com.br/associados.htm ou visitando a Anerj no endereço Av. Graça Aranha, N° 145 – Sl.
807, Centro Rio de Janeiro – RJ Tel: (21) 2224-6078 ou (21) 3887-9755. Para saber mais envie e-mail para: contato@anerj-nutricao.com.br
Vale lembrar que as demais associações filiadas a Associação Brasileira de Nutrição (Asbran) também oferecem descontos. A Associação de
Nutricionistas do Estado do Espírito Santo (Anees) é uma das entidades organizadoras do Conbran 2014. Para conhecer mais sobre a Associação,
acesse aneesnutricao.blogspot.com

