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Editorial

Caros Nutricionistas e Técnicos
em Nutrição e Dietética

O

O ano de 2015 prevê a realização de dois importantes
eventos nacionais que são
a 5ª Conferência Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional
(CNSAN) e a 15ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que promoverão
debates e construção de propostas
para reafirmar compromissos que
garantam o direito fundamental de
todo cidadão à saúde, à alimentação
adequada e saudável e à soberania
alimentar, previstos principalmente,
pela Constituição Federal.
“Comida de verdade no campo e
na cidade: por direitos e soberania
alimentar” é o tema da 5ª CNSAN.
O tema da 15ª CNS é “Saúde pública
de qualidade para cuidar bem das
pessoas: direito do povo brasileiro”.
Esses eventos são estratégicos
para proposições que garantam
a produção de alimentos sadios;
que cuidem da água de consumo
humano; que considerem o trabalho
em saúde a partir da perspectiva de
equipe multiprofissional e interdisciplinar e que garantam o acesso à
assistência alimentar e nutricional
realizada por Nutricionista nos diversos níveis de atenção a saúde.
Orientamos a leitura das propostas
elaboradas pelo Sistema CFN/CRN
para as conferências, que poderão
ser encontradas em nosso site www.
crn4.org.br
O CRN-4 incentiva que nutricionistas e técnicos participem efetivamente das conferências, e se mobilizem
para conquista de vaga a delegados
para a etapa nacional.
O novo Guia Alimentar para a
População Brasileira, uma conquista
da categoria e da sociedade, parte
do princípio que uma alimentação
saudável depende de um sistema
alimentar ambiental, social e economicamente sustentável. Reconhecemos no novo guia um importante documento orientador para as
políticas públicas e para a prática
clínica, considerando que assegu2
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rar o Direito Humano à Alimentação
Adequada e Saudável e o acesso à
comida de verdade, atravessa todas
as práticas de Atenção à Saúde, em
todos os níveis de atenção, seja no
setor público, ou privado.
Em 2015 estamos comemorando
os 35 anos do Conselho Regional
de Nutricionistas – 4ª Região com
muitos avanços para a categoria e
ainda alguns desafios.
Nessa edição destacamos que
dentre os projetos de parceria planejados por nossa gestão, está a
pactuação de mais uma cooperação
técnica com o Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ),
com a finalidade de contribuir para
a garantia do direito a uma alimentação segura e saudável para todos
os cidadãos e a melhoria para as
condições da atuação do nutricionista. A matéria principal mostra a
importância do trabalho do nutricionista nas Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPI) e de
como a Câmara Técnica de Alimentação Coletiva do CRN-4 contribuiu
para a elaboração de um roteiro para
as inspeções do MP/RJ nas ILPI.
Aguardem! Nosso site está sendo
reestruturado para torná-lo mais
atrativo, moderno e de fácil “navegação”. Destacamos que nossa Revista
será exclusivamente digital a partir
desta edição. A exceção ficará com a
última do ano. Esta e demais edições
anteriores encontram-se disponíveis
em nosso site www.crn4.org.br
Ao ler as matérias, será possível lembrar o quanto caminhamos
juntos, Gestão Articulação e Atitude
e Nutricionistas do RJ e ES.
Parabéns nutricionistas, que com
dedicação e convicção de seus ideais,
exercem seu papel fundamental em
prol da saúde da população!
Kátia Cardoso dos Santos
Presidente do CRN-4
Gestão Articulação e Atitude: ampliando conquistas
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Comissão de Comunicação – Conselheiros: Kátia Cardoso dos Santos
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André. Colaboradores: Vânia de Jesus Ferreira Thomé, João Guilherme
Calixto Almeida e Luis Tito Iff de Mattos.
Comissão de Patrimônio – Conselheiros: Lucia França Santos (Coordenadora), Elisa de Faria Simas Moraes, Carolina Iris Cardoso Rocha
Passos. Colaboradores: João Guilherme Calixto Almeida, Marco Rostirolla e Jefferson Junior Koprowisk
Comissão Especial de Acompanhamento de Concursos Públicos – Conselheiros: Stella Maria Pereira de Gregório (Coordenadora), Maria do
Carmo Rebello Gomes, Luciléia Granhen Tavares Colares. Colaboradores: Maria Arlette Saddy, Celina Szuchmacher Oliveira, Amanda Rocha
Aguiar Bettim, Sheyla Moura.
Comissão de Avaliação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários – Conselheiros: Kátia Cardoso dos Santos (Coordenadora), Lucia França
Santos, Cristina Velloso de Melo. Colaboradores: João Guilherme
Calixto, Maria Arlette Saddy, Zoraia Tognarelli da Cruz.
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Sistema Prisional

Nova gestão do CFN toma posse

Eleito novo Plenário CFN – 2015/2018
A chapa “Democratizando as ações, construindo unidade” (foto) foi
eleita pelo Colégio Eleitoral para gestão 2015-2018.
Conselheiros Efetivos: Albaneide Maria Lima Peixinho, Juracema Ana
Daltoé, Nina da Costa Corrêa, Nelcy Ferreira da Silva, Gilcélio Gonçalves de
Almeida, Maria Adelaide Wanderley Rego, Nádia Alinne Fernandes Corrêa,
Sonia Regina Barbosa e Élido Bonomo.
Conselheiros Suplentes: Rita de Cássia Coelho de Almeida Akutsu,
Sandra Regina Melchionna e Silva, Rosana Maria Nogueira, Liane Quintanilha Simões, Ana Jeanette Ferreira Lopes de Haro, Anete Rissin, Leida Reny
Borges Bressane,Raul Von Der Heyde e Regina Rodrigues de Oliveira.

Novo código de ética profissional
No processo de construção compartilhada do novo Código de Ética do
Nutricionista cerca de 1600 profissionais responderam ao questionário disponível no site do Sistema CFN/CRN (1ª Escuta) e 921 profissionais participaram dos 34 Fóruns Regionais. Todas as contribuições serão consideradas
na construção do novo Código de Ética, a fim de apresentar um conteúdo
significativo e contextualizado.
Neste momento, da 2ª Escuta, está sendo proposta a identificação dos
valores para delinear os princípios fundamentais que nortearão a prática
profissional.
Segue o link que dá acesso ao questionário da 2ª etapa de consultas
para a construção do novo código de ética do nutricionista. https://pt.surveymonkey.com/r/WHFG3VW ,2
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Saiba mais: http://conferen

Nutricionistas do “Movimento de Nutricionistas” se
reúnem com secretário Municipal de Saúde (RJ), Daniel
Soranz. O CRN-4 apoia o
movimento.
Da esquerda para direita:
Marcos Esser (diretor de
RH da SMS/RJ), Sandra
Azevedo, Andreia de Luca,
vereador Rafael de Freitas,
Marluce Fortunato, Fátima
Távora, Tânia Motta, Myrian
Cruz (CRN-4), Shirley de Oliveira e Nadima.

O CRN-4 marcou presença, representado pela
nutricionista e ex-conselheira, Márcia Lessa (foto),
no Seminário de avaliação do processo de implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP) no Estado
do Rio de Janeiro. O evento foi realizado em março deste ano, na OAB, e
promovido pelo Fórum Permanente
de Saúde no Sistema Penitenciário. O
CRN-4 integra a Secretaria Executiva
do Fórum Permanente de Saúde no
Sistema Penitenciário e tem participado
ativamente para ampliar o número de
nutricionista nesta área.

Encontro de conselheiros e
nutricionistas do PNAE

O FNDE promoveu no dia 12 de maio
um Encontro de conselheiros e nutricionistas do Programa de Alimentação
Escolar. A conselheira do Conselho
Regional de Nutricionistas 4ª Região,
Lúcia França, reuniu no Auditório do
CRN4 conselheiros da alimentação
escolar da Cidade e do Estado do Rio
de Janeiro para a transmissão on-line
do “Encontro de conselheiros e nutricionistas do PNAE”, em Brasília, que
teve transmissão ao vivo, via videoconferência. Na foto Ana Mirrah, Antônio
Carlos Carvalho (administrativo CAE),
Lúcia França, Savana Araújo e Roseane
Barbosa Sampaio.

Novo horário da sede do
CRN-4 no Espírito Santo

horário
O CRN-4 informa o novo
sede
na
lico
de atendimento ao púb
do Espírito Santo.
Atendimento: 9h às 16h
13h
Horário de almoço: 12h às
Revista CRN-4
CRN-4 Agosto
Agosto de
de 2015
2015
Revista

33

Artigo

Uso da água durante a produção
de refeições
Para comemorar o Dia Mundial da Saúde e Nutrição, 31 de março, o
CRN-4 publicou no site e nas redes sociais um artigo da professora
do Curso de Nutrição da UFRJ Luciléia Granhen Tavares Colares,
que também é Conselheira/Coordenadora da Câmara Técnica de
Alimentação Coletiva do CRN-4 (Gestão 2013-2016)

A

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997, apresenta a água como um bem de domínio
público e um recurso natural limitado,
devendo a gestão ser prioridade em
qualquer tipo de atividade. Consta
como um dos objetivos dessa Lei os
princípios de sustentabilidade, como
assegurar à geração atual e às futuras
gerações a necessária disponibilidade
de água, em padrões de qualidade
adequados ao uso.
Em relação à produção de refeições, a legislação específica para

estabelecimentos produtores ou industrilizadores de alimentos (Portaria
326/1997- Ministério da Saúde; Portaria 275/2002 – Anvisa; RDC 216/2004
- Anvisa) prevê o desenvolvimento e
a implementação de Procedimentos
Operacionais Padronizados (POP)
para higienização das instalações, dos
equipamentos, móveis e utensílios,
além do controle de potabilidade de
água. Porém, dados os
problemas atuais de
escassez de água, sua
gestão adequada se
faz urgente, a partir de
medidas de redução de

consumo e uso racional.
O nutricionista, nesse contexto,
deve atuar como um facilitador de
mudanças de comportamento de colaboradores e comensais, por meio de
capacitação e orientação sistemáticas
sobre a gestão adequada da água na
produção e consumo de refeições,
conscientizando os mesmos sobre atitudes preventivas do desperdício.

Algumas medidas a serem implantadas:
• Identificação e correção de vazamentos na rede de água e
nas instalações de equipamentos;
• Adoção de procedimentos corretos para o uso adequado
e responsável da água (com economia e sem desperdício),
garantindo a adequada higienização do ambiente, dos
equipamentos, utensílio e alimentos;

• Utilização de materiais de limpeza biodegradáveis em
quantidade e concentração suficientes;
• Realização de enxágue controlado, com auxílio de
equipamentos economizadores de água;
• Adoção de estratégias de reaproveitamento e reuso de água,
quando possível.
Para mais informações consulte a Lista de Verificação de Boas
Práticas Ambientais em Serviços de Alimentação, disponível na
página do CRN-4, na sessão documentos.
4
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Evento

CRN-4 promove Fórum Regional de Construção
Coletiva do Novo Código de Ética

C

om previsão de lançamento
até 2017, o novo Código de
Ética será formado por um
caderno de reflexões e subsídios às instituições de ensino superior
e sobre a prática profissional. A informação foi adiantada pela nutricionista Thaís Salema, representante da
Comissão Especial do Código de Ética
(CECEt) do CFN, no Fórum Regional de
Construção Coletiva do novo Código de
Ética, promovido pelo CRN-4 no último
sábado (21), na UERJ.
O evento foi aberto pela presidente do CRN-4, Kátia Cardoso; a coordenadora do CECEt do CRN-4, Nelma
Salvaya; a representante do CECEt
do CFN, Thaís Salema; a presidente
da Anerj, Lucia Andrade; a diretora
do curso de Nutrição da Uerj, Inês
Rugani; e a representante do curso de
Nutrição da Uerj, Olívia Schneider. Na
ocasião, Nelma Salvaya destacou que
o CRN-4 realizaria o mesmo fórum no
Espírito Santo, cujo estado faz parte
da jurisdição do conselho.
Em seguida, a professora Márcia
Regina Viana, da UFRJ (campus
Macaé), abordou os aspectos éticos e
morais do agir profissional. Antes de
definir a diferença entre ética e moral,
baseada em teorias de diferentes filósofos, ela defendeu a necessidade
de definir quem é o profissional para
o qual deve ser elaborado o novo
código e sua relação com o usuário
(cidadão), a sociedade, o conhecimen-

to, a moral social e seus pares.
- Existe uma ambiguidade entre os
termos ética e moral. Falar de ética é
falar da ciência do comportamento; já
moral é de foro íntimo – explicou de
forma sucinta. Ética e moral se submetem ao princípio que prescreve a
ação. Se a decisão não for prudente,
o pensar e o agir podem se acomodar
na racionalidade interessada e particular de cada sistema – filosofou.
Já a nutricionista Thaís Salema fez
uma retrospectiva do processo de
elaboração do novo Código de Ética.
Segundo ela, o último código data de
2004, e não contempla ou não “deixa
tão claras” questões e conflitos que

surgiram nesse espaço de tempo.
Thaís mencionou as estratégias adotadas pela Comissão Especial, como
pesquisas de opinião, seminários nacionais e regionais e fóruns, e adiantou detalhes do novo código, como
previsão de lançamento e o conteúdo
a ser elaborado.
Depois das palestras, nutricionistas e estudantes de Nutrição participaram de uma dinâmica de grupo cujas
propostas servirão de subsídio para a
comissão especial. O fórum foi encerrado pela presidente do CRN-4, Kátia
Cardoso; a coordenadora do CECEt do
CRN-4, Nelma Salvaya; e a representante do CECEt do CFN, Thaís Salema.

Revista CRN-4 Agosto de 2015

5

Abastecimento

FBSSAN realiza seminário sobre
abastecimento alimentar no Brasil

Mesa de abertura

A

coordenação do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN) identificou
que o abastecimento alimentar no
país deveria ser debatido como tema
estratégico para a construção do
Sistema e da Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional.
Diante disso, reuniu organizações e
movimentos sociais nos dias 24 e
25 de fevereiro, no Rio de Janeiro,
para discutir essa temática. Com a
proposta de integrar o tema de abastecimento aos princípios da soberania alimentar e do direito humano
à alimentação adequada e saudável
(DHAA), analisar efeitos na qualidade e na diversidade da alimentação
do brasileiro, avançar nas reflexões
e propostas demandadas pela sociedade civil no Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea), além de influenciar nas decisões da 5ª Conferência Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, a
ser realizada em novembro de 2015.
A mesa de abertura do seminário
contou com a presença de Vanessa
Schottz, nutricionista, professora da
UFRJ e integrante do FBSSAN; de
Carlos Eduardo Leite, agrônomo e
integrante do Consea Nacional e de
Fernanda Bairros, nutricionista e coordenadora do FBSSAN. Participaram
do seminário os presidentes Élido
Bonomo (CFN), Kátia Cardoso (CRN-4)
e Beatriz Leandro de Carvalho (CRN9). Fernanda apresentou os objetivos,
os participantes e a programação do
seminário. Informou que por enten6
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der que as relações entre produtores
e consumidores estão desestruturadas, o fórum aponta o abastecimento no Brasil como tema estratégico.
Alertou que o grau de concentração
corporativa no ramo de comercialização de alimentos reforça essa avaliação, já que as três maiores redes de
supermercados no país concentraram
quase metade dos rendimentos de
todo o setor, segundo o mais recente
ranking da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), que apontam
os supermercados como responsáveis
por 83% de todo o abastecimento no
país. Para o Fórum, uma política nacional que trate do acesso aos alimentos deve estar diretamente ligada
à dimensão da produção. O FBSSAN
critica a lógica privada no abastecimento e comercialização por essa favorecer um modelo agrícola baseado
em monoculturas de larga escala e no
uso de agrotóxicos. Vanessa traçou
um histórico do Fórum, que tem como
meta avaliar o diálogo com as políticas públicas e mobilizar a população.
Relembrou o tema do 7º Encontro
do Fórum que abordou “Que alimentos (não) estamos comendo?” que,
segundo ela, marcou o momento de
se discutir a importância do abastecimento. Para ela, é fundamental discutir o abastecimento paralelamente
ao modelo de produção e consumo.
Afirmou que não existe uma política
de abastecimento e sim ações que
estão sendo coordenadas pelo setor
privado. Citou o relatório da FAO, que
aponta que o acesso ao direito à alimentação adequada (DHAA) ainda é

precário. Por isso, insiste Vanessa, é
preciso discutir o abastecimento do
ponto de vista macro e micro. Ela reconheceu os avanços na Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN), mas
com poucas iniciativas de abastecimento. “Carecemos de uma política
pública de abastecimento alimentar articulada com os princípios da
Soberania e Segurança Alimentar
e Nutricional”, destacou Vanessa,
acrescentando a necessidade do
Estado assumir um papel regulador
de preços, formação de estoques, expansão e concentração corporativa].
Segundo a professora, isso é fundamental para avançar na construção
do Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Sisan). Carlos
Eduardo Leite avaliou que é preciso
pensar a agenda política, pois a política de abastecimento tem relação
direta com o tema da 5ª Conferência Nacional de SAN. Ele resgatou os
temas das conferências anteriores,
que em sua opinião sempre colocou
o tema do abastecimento como relevante. Mas ele esclarece que não
adianta apenas propostas, é preciso
formar alianças e construir diálogos
para se ter condições de avançar em
políticas consistentes que priorizem a
alimentação saudável. Afirmou ainda
que a recuperação da antiga CONAB
está engessada em meio a disputas.
Carlos acredita que a construção da
Política de Abastecimento está diretamente ligada à política de preços e
mercados e lembra que o agronegócio tem subsídios do governo e regulação. Ele afirmou que é necessária
uma política de estoque de alimentos
como parte da política de abastecimento. Lançou ainda reflexões como
pensar no papel regulador do Estado
de maneira mais firme e incisiva,
como valorizar os circuitos locais e o
papel das mulheres nisso, na importância da revisão da legislação sanitária, no fortalecimento da Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
e como romper com o monopólio das
grandes corporações. A mesa com
o tema “Abastecimento, soberania
e segurança alimentar e nutricional”
foi coordenada por Juliana Casemiro
(FBSSAN), que ressaltou que para
o Fórum, uma política nacional que

trate do acesso aos alimentos deve
estar diretamente ligada à dimensão
da produção e que o FBSSAN critica
a lógica privada no abastecimento
e comercialização por essa favorecer um modelo agrícola baseado em
monoculturas de larga escala e uso
de agrotóxicos. Por isso, ela ressaltou que a programação do seminário
incluiu informações sobre a promoção e fortalecimento de uma agricultura familiar diversificada e agroecológica, com respeito à natureza
e à cultura local. Como debatedores
foram convidados Guilherme Delgado
(IPEA), Altivo Cunha (Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento)
e Newton Gomes Jr (UnB). Guilherme
ficou com a tarefa de desenvolver o
tema “Antecedentes, concepções e
desafios de uma política de abastecimentos alimentar orientada pela SAN
e o DHAA. Ele destacou que a Política
Pública de Abastecimento Alimentar
no Brasil é uma política de produção
que atende ao consumo alimentar
(cesta básica) que está vinculada ao
salário mínimo. Traçou um histórico
da política de abastecimento desde
a década de 30, ainda no governo de
Getúlio Vargas, cuja proposta era que
o trabalhador pudesse contar com
uma ração mínima, suficiente para
que ele pudesse trabalhar. Para Guilherme é preciso fazer uma nova forma
de abastecimento, em que o governo
federal tenha um papel regulatório e
de referência. Altivo Cunha desenvolveu o tema “A esfera do atacado e
os papéis dos entrepostos de abastecimento”. Ele relatou as origens
do sistema atacadista brasileiro e
do Sistema Nacional de Centrais de
Abastecimento (Sinac), que vigorou
de 1972 a 1988. Depois que terminou
foi transferido para o controle acionário das Ceasas para estados e municípios. Ele explicou que essas centrais
de abastecimento tinham a função
logística, financeira e de informação
(preços, produtos e padrões). Ele
apresentou vários dados e finalizou
explicando que as centrais de abastecimento são controladas, reguladas
e geram bens públicos, promovendo
programas de SAN. Mas ao mesmo
tempo são grandes gargalos em infraestruturas e soluções logísticas e

Palestrantes estimularam o debate

não criam espaços diferenciados para
comercialização de produtos locais,
regionais ou orgânicos, entre outros
problemas. Entre as potencialidades
desses espaços, Altivo destacou que
eles atuam na confluência da alimentação, saúde, qualidade de vida
e desenvolvimento local e regional, podem estimular e promover a
criação de padrões de consumo.
Função do Estado
Newton Gomes ficou com a tarefa
de abordar o tema “Sistemas de
abastecimento, comida e mercados
varejistas locais”. Ele iniciou fazendo
uma provocação aos participantes do
seminário “O que as pessoas estão
comendo é de fato comida?” Ele
alertou que os supermercados é que
estão responsáveis atualmente por
dar a linha do abastecimento e do
consumo, já que as alternativas públicas encolheram concomitantemente à expansão dos supermercados.
Ele afirmou que é preciso repensar o
abastecimento em uma única política, como função precípua do estado.
A última mesa, do primeiro dia, foi
coordenada por Fábio Gomes (nutricionista do Inca) e tratou do tema
“Ações locais em várias dimensões do
abastecimento alimentar”. Sílvio Porto
(consultor em desenvolvimento rural,
abastecimento e SAN) falou sobre a
implementação local de instrumentos
nacionais para a promoção de uma
agricultura familiar diversificada e
agroecológica. Márcio Mattos (ASPTA/
Coletivo Nacional Agricultura Urbana)
ficou com o tema “Agricultura urbana:modalidades de agricultura urbana
e integração com outras ações no
campo da SAN”. Christiane Costa (Instituto Polis/FBSSAN) e Mariana Tarricone (FSP/USP) apresentaram uma pesquisa realizada em 2013, no município
Embu das Artes (SP) em que mostram
que o ambiente pode ser capaz de

induzir a adoção de comportamentos
alimentares. O segundo dia de seminário iniciou com a mesa coordenada
por Norma Alberto (Fórum Piauiense
de SAN) “Política Nacional de Abastecimento, instrumentos e estratégias
de implementação”. Renato Maluf
(FBSSAN/ Consea) tratou do tema proposto destacando a alimentação feita
dentro e fora dos domicílios. Alertou
para a disputa de concepções sobre
as estratégias para abastecimento.
Mostrou a importância dos ministérios irem além do seu foco setorial
e a implementação efetiva da PNAN
para que todos tenham acesso a uma
alimentação saudável, adequada e,
sobretudo, não custosa. Ele destacou
que a renda está ligada diretamente
ao consumo com alimentação. Renato
afirmou que o acesso aos alimentos, de maneira geral é via mercado
privado, que impõe hábitos conforme
seus interesses. Ele indicou papéis
possíveis para uma política pública de
abastecimento que vise a fiscalização,
a proteção do pequeno comércio varejista, a regulação do espaço urbano e
a mediação com a agricultura familiar,
além de qualificar os estabelecimentos
e capacitar quanto aos hábitos alimentares. Julian Perez (FBSSAN/Consea)
abordou as iniciativas inovadoras da
sociedade civil em âmbito local ou territorial vinculadas ao abastecimento
alimentar. Da mesa final participaram
Maria Emília (FBSSAN/Consea) e Chico
Menezes (FBSSAN/ Ibase) com comentários e questões apontadas pelo
seminário e indicativos de agenda. A
inadequação da dieta foi um dos problemas apontados nas rodas de conversa. Rica em açúcares, carboidratos
e com mais alimentos processados do
que é recomendado pelo próprio Guia
Alimentar da População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde, no
ano passado. Todos os participantes
concordaram que o novo Guia Alimentar deve ganhar mais concretude.
Revista CRN-4 Agosto de 2015
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Artigo

Alimentação e Nutrição em foco - Alcemi Barros

“C

omida de verdade no
campo e na cidade:
por direitos e soberania alimentar”. É com
esse lema que serão norteadas as
Conferências de Segurança Alimentar
e Nutricional por todo o país.
A Alimentação e Nutrição estarão
em evidência nos municípios brasileiros, possibilitando a avaliação
e reorientação de políticas públicas
que promovem o Direito Humano
à Alimentação Adequada, como o
Programa Nacional de Alimentação
Escolar, o Programa de Aquisição de
Alimentos, Programa Bolsa Família,
por exemplo.
O modo de produzir, armazenar,
comercializar e as representações
contidas no ato de comer e suas
conseqüências para a saúde da sociedade estarão colocadas na ´mesa´

Reane

O

sas regiões (em algumas de caráter
secular), cuja preocupação maior é
voltada para o consumo humano e
produção de alimentos. Mas, também,
pela repercussão em toda a sociobiodiversidade. Pensar a água é pensar
na contaminação do solo por agrotóxicos, as monoculturas de eucaliptos,
os modelos e práticas utilizadas para
a produção de alimentos, entre outras
questões.
E nós, Nutricionistas, educadores
por excelência, estamos incorporando
estas discussões nos nossos municípios e estados? Confiram as programações de conferências previstas na sua
região. E não esqueçam: alimentar é
um ato político.
Alcemi Barros é nutricionista e integrante
do Gesan/ES e Consea/ES

XI Plenária lança tema da Semana
de Educação Alimentar

Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região (CRN-4)
marcou presença no XI Seminário da Rede Estadual
de Alimentação e Nutrição Escolar
(Reane). O evento teve como proposta apresentar e discutir o tema da
Semana de Educação Alimentar (SEA
2015) que é o mesmo das conferências
de Segurança Alimentar e Nutricional
(SAN)deste ano “Comida de verdade:
no campo e na cidade”.
O evento, realizado em parceria
com o Núcleo de Alimentação e Nutrição Escolar (Nucane) do Instituto de
Nutrição da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj), aconteceu
no dia 14 de maio de 2015 no auditório 111 da Uerj, com a presença de
profissionais de saúde e educação de
vinte municípios do Estado do Rio de
Janeiro.
O debate contou com as palestrantes Juliana Casemiro (Uerj e
secretária executiva do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança
8
8

para apreciação. Afinal, que alimentos
estão chegando à nossa mesa? O que
estamos comendo? O que tem por trás
desses alimentos, da forma como são
produzidos, armazenados, comercializados? Quem produz o alimento está
sendo valorizado? A produção do alimento considera o contexto local, o
patrimônio alimentar da região, os
modos tradicionais de produzir, ou
meramente atendem a um apelo comercial?
Temas como o excesso de peso, as
carências nutricionais, as necessidades
alimentares especiais, a alimentação
orgânica, os agrotóxicos, os transgênicos, a biotecnologia, também estarão
no centro dos debates. Há também a
grande atração do momento: a água.
O nosso nutriente essencial. A água
ganha importância não somente pela
escassez hídrica vivenciada em diver-
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Alimentar e Nutricional - FBSSAN),
Luciene Burlandy (UFF) e Inês Rugani
(Uerj), que abordaram a importância
das Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional, na defesa da
comida de verdade, respeitando as
características alimentares da população do campo e da cidade e como
o novo Guia Alimentar para a População Brasileira pode trazer novas

perspectivas no espaço escolar. A
moderadora foi Alessandra Pereira
(Unirio). A proposta de mesa foi levar
subsídios aos participantes do seminário, a fim de que eles pudessem
explorar o tema em seus municípios.
As apresentações das palestrantes
encontram-se disponíveis no blog da
REANE: http://reanerj.blogspot.com.
br/

SAN

CRN-4 na Comissão de Segurança Alimentar na Alerj

O

CRN-4 esteve na solenidade
da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
que instalou no dia 22 de fevereiro, sua Comissão de Segurança Alimentar. A deputada Lucinha foi eleita presidente. Segundo a parlamentar, é importante
que a população participe diretamente,
mandando sugestões (0800-282-0376).
Ela afirmou que, a fim de verificar se alimento que está chegando até a população
é de qualidade.
O CRN4 participou também da Audiência Pública promovida pela Comissão
de SAN da Alerj, que teve como tema
“Crescimento de agravos e doenças relacionadas ao consumo de alimentos impróprios e inadequados do ponto de vista
nutricional”. O evento contou ainda com
representantes da Uerj, Unirio, UFRJ, UFF,
Fiocruz, Inca e Consea. A parlamentar destacou que a lei que desobriga a inclusão
do T (de transgênico) nos rótulos dos alimentos.
O ex-diretor da Escola de Nutrição da
Unirio, Anderson Junger Teodoro, apresentou conceitos gerais de SAN. Afirmou que
atualmente há uma transição epidemiológica voltada para a obesidade. Apontou
dados, em que alerta que o Estado do
Rio de Janeiro é o segundo com maior
problema de obesidade e o terceiro com
maior número de pessoas com excesso de
peso. Destacou que é preciso aumentar
o número de nutricionistas na rede para
monitorar com dados e atuar na promoção
da saúde. O diretor sugeriu ainda que a
Alerj avalie a legislação referente à SAN de
São Paulo, que é mais avançada no que
tange ao aspecto da educação alimentar.
Ele advertiu para a importância de combater a propaganda que leva ao mau hábito
alimentar.
A professora Olívia Schneider (Uerj)
falou sobre a alimentação escolar, ressaltando que é importante a presença do
nutricionista nas escolas. Ela afirmou que,
embora seja uma exigência do governo

federal, não se adquire o percentual indicado da agricultura familiar. Lembrou
que a Secretaria de Agricultura do Estado
precisa informar a quantidade de agrotóxicos que estão sendo utilizados, inclusive
os que já foram banidos em outros países.
Alertou que o Estado (RJ) tem quilombolas e indígenas e que está havendo uma
descaracterização dessas culturas alimentares, gerando obesidade nessas populações.
A representante da Fiocruz, Denise
Cavalcante, comentou que o cenário alimentar no Brasil é traçado pelo consumo
excessivo de ultraprocessados em detrimento de alimentos in natura. Disse que é
fundamental pensar uma agenda que trabalhe a intervenção para que a população
possa fazer melhores escolhas alimentares. Ela advertiu ainda sobre a crescente
contaminação de comida de rua, pois não
há treinamento e nem capacitação para
a manipulação de alimentos, ressaltando
que isso vai de carrocinha de cachorro
quente a grandes restaurantes.
Fábio Gomes, nutricionista do Inca,
apontou subsídios para avançar a regulação de alimentos e seus contaminantes.
Citou o posicionamento do Inca sobre os
transgênicos e agrotóxicos e incentivos
fiscais. Depois fez um alerta sobre a crescente obesidade infantil. Como sugestão,
indicou que é preciso traçar estratégias e
uma legislação para retirar personagens
infantis dos rótulos dos alimentos e reposicionar esses produtos, não considerados
saudáveis na dieta infantil, nas prateleiras
dos mercados.
A professora Taís Lopes (UFRJ) destacou o direito à informação sobre os produtos consumidos. Ela abordou os impactos
na saúde em função de aditivos químicos,
mais de 25 mil, segundo ela, como edulcorantes, ciclamato, sacarina entre outros.
Já a professora Alexandra Anastácio (UFF)
relatou que as pessoas tem preferido alimentos ultraprocessados em função dos
alimentos in natura estarem contaminados

com agrotóxicos, o que em sua opinião
é um grande equívoco, já que os ultraprocessados também tem agrotóxicos e
além disso, não é possível abrir mão do
consumo de frutas, verduras e legumes
para garantir uma alimentação saudável.
A presidente do CRN-4, Kátia Cardoso
dos Santos, denunciou que os hospitais
e escolas públicas do Estado do Rio de
Janeiro não estão fornecendo alimentação adequada para pacientes e alunos.
Ela afirmou que os pacientes do Hospital
Estadual Albert Schweitzer, em Realengo,
estão se alimentando somente de sopa
por mais de quinze dias. Segundo Kátia,
no Hospital Estadual Carlos Chagas, em
Marechal Hermes, os pacientes que precisam de alimentação intravenosa estão
sem dietas industrializadas porque a
unidade está sem estoque e sem previsão
de entrega. Ela também ressaltou que nas
unidades de Pronto Atendimento (UPA),
que não possuem local para preparo e
serviço de alimentação, há denúncias de
pacientes, que ficam internados, permanecendo nessas unidades sem alimentação
adequada, porque não há nutricionistas.
Ela se mostrou preocupada em relação
às escolas da rede estadual, pois os
cardápios planejados pelas poucas nutricionistas da rede não são executados.
Aproveitou o momento para informar que
e o CRN-4 fez um relatório com base em
visitas a 301 escolas dos 92 municípios
do estado, no período de 2010 a 2012, e
verificou que 98% não faziam a desinfecção de alimentos crus, ou quando faziam
utilizavam produtos inadequados. Já 42%
ofereciam doces, de uma a duas vezes por
semana; 36% utilizavam enlatados mais
de uma vez por semana; e 25% ofereciam
refresco artificial. De acordo com Kátia,
apesar de determinado por lei federal,
poucas escolas adquirem produtos da
agricultura familiar. Além disso, foi constatada a oferta de alimentos proibidos e
que a inclusão de frutas e hortaliças no
cardápio era bastante limitada.
A presidente da Comissão, deputada
Lucinha, diante da denúncia, prometeu
realizar audiências regionais para discutir
a alimentação inadequada nas escolas e
que vai vistoriar hospitais estaduais. Ela
também se comprometeu a dar os encaminhamentos às propostas apresentadas,
cumprindo assim o papel da Alerj.
Revista CRN-4 Agosto de 2015
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Capa

Parceria do CRN-4 com o MP

O

Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região (CRN-4)
realizou uma reunião com
o Ministério Público (MP)
em março de 2015, com a finalidade de reafirmar a parceria, que tem
como proposta a elaboração de um
roteiro para auxílio em inspeções de
Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPI). Participaram da
reunião o coordenador do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Proteção ao Idoso e à
Pessoa com Deficiência, Luiz Cláudio
Carvalho de Almeida , Renata Rios e
Rômulo Delvale, também representantes do MP, além da presidente do
CRN-4, Kátia Cardoso dos Santos, da
conselheira Luciléia Colares (coordenadora da Câmara Técnica de Alimentação Coletiva), da diretora Marlete
Pereira e da fiscal Celina Oliveira.
O “Roteiro para auxílio em inspeções em Instituições de ILPI”, que
vem sendo discutido pela Câmara
Técnica de Alimentação Coletiva
(CTAC) com a colaboração de conselheiros e da equipe técnica do CRN-4,
será aplicado pelos técnicos do Ministério Público, durante a visita nestas
instituições. As perguntas formuladas
foram baseadas na legislação em
vigor e considerando as orientações
do novo Guia Alimentar, recentemente lançado pelo Ministério da Saúde.
Ficou definido que será elaborado
um manual para o preenchimento do
roteiro, após a avaliação preliminar
pelo MP.
De acordo com o promotor Luiz
Cláudio de Almeida, o MP do Rio de
Janeiro é coordenado por áreas, a fim
de planejar melhor a atuação, produzir saber, se articular para sugerir alteração na legislação e permitir uma
integração com outras entidades.
Ele conta que ao participar de uma
Audiência Pública em Niterói sobre
as Instituições voltadas para a área
geriátrica, em que o CRN-4 estava
presente, pode perceber que um dos
problemas comuns diagnosticados
em todo o Estado do Rio de Janeiro
estava ligado à questão da alimentação. Diante disso, com o objetivo de
ampliar a sua linha de atuação, fez
contato com o Conselho para firmar
uma parceria. Ele explica que atual10
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mente cinco fiscais do MP atuam em
ILPI, pois além de ser uma obrigação legal e uma atribuição do Ministério Público, é um direito do Idoso.
Relatou que hoje são várias promotorias especiais em todo o estado.
Segundo o promotor, as Instituições de Longa Permanência para
Idosos não são consideradas instituições de Saúde, mas sim de Assistência, pois oferecem moradia,
cuidados e lazer. Ele esclarece que
a rede pública de saúde não atende
nos abrigos. Para Almeida, há uma
necessidade de melhorar a regulamentação, com a visão de que essas
instituições fossem consideradas unidades mistas, tendo em vista que
os idosos que estão nesses locais
já apresentam um declínio em sua
saúde e, invariavelmente, precisam
de cuidados nesta área. “Os profissionais da área de saúde são imprescindíveis no quadro de funcionários”,
diz.
O promotor afirma que o nutricionista faz parte da equipe mínima do
quadro multidisciplinar da ILPI, seja
ela pública, privada ou filantrópica. Em sua opinião, a carga horária
mínima exigida em lei leva o nutricionista a atuar como um consultor e
muitas vezes não atende a demanda,
que é grande. Ele lembra que a
maioria dessas instituições vem enfrentando problemas financeiros e
não há investimento público nesse
setor, cuja procura que vem crescendo muito, em função do aumento da
expectativa de vida da população.
Lembra que o idoso é um consumidor, mas têm direitos, inclusive de informação, e os seus cuidados exigem
conhecimentos profissionais específicos.
Defesa de direitos
Luiz Cláudio de Almeida explica
que o MP fiscaliza o serviço como um
todo e, nesse sentido, a parceria com
o CRN-4 na elaboração de um roteiro
é fundamental, pois a partir desse
check list será possível detectar as
irregularidades na área de alimentação. Além disso, possibilita uma troca
de informação e conhecimento, que
poderá contribuir na defesa do direito
da pessoa idosa. Ele cita a Lei 10.741

(Estatuto do Idoso) em seu Art. 3º: “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, à alimentação, à educação,
à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária”.
A nutricionista Cláudia Regina de
Azevedo Fernandes, ex-conselheira
do CRN-4, que atua em uma ONG de
Niterói ligada aos direitos humanos e
também há 20 anos em ILPI, destaca
que é importante que os nutricionistas fiquem atentos, já que a geriatria
é um campo de trabalho que está se
ampliando e a necessidade de profissionais de Nutrição nesta área é
crescente. Ela avalia que a conjuntura atual do mercado de trabalho
está, cada vez mais, contando com
as mulheres, que antes eram quem
prestava o maior cuidado aos idosos
da família. Hoje, por falta de tempo
e também por entender que a ILPI
pode prestar um serviço de qualidade nos cuidados com o idoso, as
famílias estão procurando as ILPI.
Cláudia acredita que há um leque ampliado de opções e os nutricionistas
devem se especializar para atender a
demanda que tende a crescer ainda
mais.
A nutricionista lembra que a
chamada do MP começou em Niterói

em outubro de 2013, com reuniões
e visitas nas instituições geriátricas
do município. Muitos locais que já
estavam em funcionamento precisaram se adequar ou tiveram que fechar
suas portas em função de um funcionamento precarizado. Ela enfatiza
que tanto a Anvisa quanto o MP são
órgãos fiscalizadores e orientadores,
com técnicos que não estão para
punir e sim para contribuir no exercício da profissão e manter a ILPI em
condições de garantir o bem-estar e a
saúde do idoso. O Conselho do Idoso
também participou desse processo.
Cláudia Regina acredita que o
número de nutricionistas que deve ter
uma ILPÌ depende muito do número
de idosos que estejam acolhidos,
pois são muitas as atividades que vão
desde o planejamento de compras
até a elaboração de cardápio, passando pelas visitas e avaliação de cada
idoso. Ela ressalta que o nutricionista
deve ter autonomia, já que precisará
adequar os custos a uma alimentação adequada, que deve ser de seis
refeições diárias: desejum, colação,
almoço, lanche, jantar e ceia. Essas
refeições, segundo Cláudia, precisam
ser nutritivas , ricas em fibras e leves
para facilitar a digestão. Alerta que
a maioria dos idosos, após os 60
anos, vai perdendo gradativamente a
sensação de sede, o que pode comprometer o seu funcionamento renal.
Por isso, é muito importante oferecer
bastante líquido.
Dieta variada e saborosa
A dieta oferecida aos idosos, de
acordo com Cláudia Regina, também
deve ser variada e saborosa. Lembra
ainda que as datas comemorativas
devem seguir uma receita saudável, mas sem perder as referências
como as festas juninas. Destaca a
importância da anaminese, em que
deve ser perguntado ao idoso onde
nasceu, sua profissão e seus hábitos
alimentares, com a proposta de que
ele não perca suas referências, valorize e se adeque ao ambiente e mantenha seu apetite aguçado.
Cláudia Regina conta que a
vontade de se alimentar do idoso
muitas vezes é prejudicada com a depressão, comum nesta fase da vida.
Por isso, o nutricionista deve atuar
em parceria com psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais
de saúde que possam avaliar a parte
de dentição e clínica. Para quem

precisa usar a dieta por sonda, ela
diz que não há exigência específica
que obrigue a dieta industrializada,
que é ideal, mas que tem alto custo.
Portanto pode ser manipulada ou
caseira, desde que tenha os cuidados
para uma dieta sem riscos, com os
utensílios, copa específica, funcionário uniformizado e com a higiene
devida.
A nutricionista concorda com o
promotor Luiz Cláudio de Almeida
em relação à classificação da ILPI
como mista: assistencial e saúde.
Ela explica que embora não seja uma
unidade hospitalar, os idosos costumam apresentar problemas de saúde.
Mais uma vez o nutricionista é essencial, pois está habilitado a controlar quadros de diarréias, vômitos,
alergias, entre outros por meio da
alimentação. Também está capacitado a fazer o controle das dietas
diante das patologias do idoso. Ela
alerta ainda que, dentro da ILPI , o
nutricionista deve ir além da técnica
e se tronar amigo do idoso que normalmente está carente e demonstra
reações infantis. Há alguns idosos
que podem apresentar um nível de
ansiedade alto ao ser internado na
ILPI e aumentar ou diminuir o apetite
nessa nova situação de vida. Nesse
caso, algumas vezes é necessário
prescrever suplementos. A nutricionista afirma ainda que a integração
do profissional com a família do
idoso também pode ajudar e manter
um refeitório para estimular a socialização. Outra função do nutricionista,
segundo Cláudia Regina, é promover
o treinamento periódico dos funcionários que trabalham com a alimentação do idoso. Para ela o ideal é fazer
essa capacitação, no mínimo, quatro
vezes por ano.
Segundo Cláudia, algumas ILPI
fecham a cozinha cedo em função da
escala de funcionários, mas isso não
deve prejudicar as refeições. A ceia,
por exemplo, é fundamental para que
o idoso não fique muito tempo em
jejum (mais de 12h) e possa apresentar hipoglicemia ou hipertensão. Ela
aponta como alternativa fazer escalas
diferentes para copeiras e cozinheiras.
Cláudia Regina alerta que os nutricionistas devem manter um olhar
atento às condições que o alimento
está sendo acondicionado para proteger de possíveis contaminações.
Disse que a Vigilância Sanitária

costuma cobrar amostras dos alimentos que são preparados e servidos
aos idosos. É preciso etiquetar todo
o cardápio do dia e identificar temperatura. Vale destacar que os uniformes dos funcionários que lidam com
alimentos devem estar completos
(touca, sapato fechado, luva descartável), sem adornos e esmaltes. O lixo
também deve ser identificado, como
orgânico, descartável e infectante. Ela
explicou ainda que o alimento não
adequado deve ser inutilizado com
produto químico. Outra dica é evitar
as sobras de alimento, calculando
o mais aproximado possível, já que
não poderá ser reaproveitado o alimento que for manuseado. Também
advertiu que caixas d’água devem ser
limpas com freqüência e a dedetização e desratização das Unidades de
Alimentação e Nutrição devem ser
feitas a cada seis meses.
Para Cláudia Regina, é muito importante que o nutricionista trabalhe
em sintonia com a equipe multidisciplinar, pois adequar à dieta a medicação pode dar excelentes resultados.
Por isso, a presença do nutricionista
não deve ser apenas para assinar cardápios. Ela estimula os profissionais
a se especializarem dentro dessa área
de geriatria e gerontologia.
Saiba mais
Lei 10.741 (Estatuto do Idoso)
Lei Estadual 3875/2002
RDC 283 Anvisa
Lei 8842/1994 (Política de Atenção
ao Idoso)
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Entrevista: Annie Bello

Geriatria: campo de trabalho em expansão
de acordo com o grau de dependência
dos idosos. A carga horária mínima é
de 30h. Podendo chegar à necessidade de até três nutricionistas 30h se for
uma ILPI III com mais de 200 idosos.

Nutricionista e Professora Adjunto de Nutrição
Clínica – UERJ; Pesquisadora do Instituto
Nacional de Cardiologia – INC; Coordenadora
do Núcleo de Prevenção – UERJ e INC;
Nutricionista da Câmara Técnica da Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia –
SBGG-RJ

A Nutrição voltada para a área geriátrica é um campo em expansão, tendo
em vista que a população brasileira
aumentou a expectativa de vida?
Annie Bello - Sim. A previsão é de
um crescimento muito acentuado nos
próximos 50 anos. Segundo o IBGE,
o número de idosos vai quadruplicar
até 2060. Nada mais importante que
estabelecer medidas de prevenção de
envelhecimento.
É obrigatória a presença de Nutricionistas em Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI)?
Sim. O número de nutricionistas
irá variar de acordo com o grau de
dependência de idosos residentes e
com o número de idosos residentes.
Existem três categorias: grau de dependência I (idosos independentes),
grau de dependência II (idosos com
dependência em até 3 atividades de
auto cuidado) e grau de dependência
III (idosos com mais dependência ou
com comprometimento cognitivo. Em
ILPIs I: necessidade de um nutricionista até 100 idosos; em ILPI II e III:
necessidade deum nutricionista até 30
idosos.
Qual é a carga horária mínima de
um nutricionista em ILPI? Qual seria a
carga horária ideal?
A carga horária também irá variar
de acordo com o número de idosos e
12
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Quais são as principais atividades
de um nutricionista na ILPI?
O nutricionista deverá realizar a
avaliação nutricional (antropométrica,
bioquímica) e registrar a prescrição
dietética no prontuário dos idosos. O
cardápio deverá ser variado e apresentar modificações de consistência
quando houver necessidade (líquida,
pastosa, branda).
Há alguma característica especial
de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) dentro da ILPI?
Ela deverá seguir as normas gerais
e garantir segurança alimentar aos
idosos residentes.
A dieta industrializada é obrigatória, em caso do idoso precisar de uma
alimentação parenteral ou pode ser
caseira? É necessária a supervisão do
nutricionista?
A dieta deverá ser em sistema
fechado, com supervisão do nutricionista.
Quais são as legislações vigentes
que o nutricionista, que atua na área
de geriatria, precisar estar atento?
• Lei nº 3875 de 24/06/2002. Regula o
Funcionamento das Instituições Asilares de Caráter Social no Estado e dá
Outras Providências. Estado do RJ
• RDC Nº 283/ 2005. Aprova o
Regulamento Técnico que define
normas de funcionamento para as
ILPI.
• RDC No 63/2000. Aprova o
Regulamento Técnico para fixar
os requisitos mínimos exigidos
para a Terapia de Nutrição Enteral,
constante do Anexo desta Portaria.
• RDC N° 216/ 2004 - Regulamento
Técnico de Boas Práticas para
Serviços de Alimentação.
• Lei nº 6498 de 18 de julho de 2013.
Institui Programa de Aproveitamento
de Alimentos não Consumidos no
Estado do Rio de Janeiro.
• Alimentação saudável para a pessoa
idosa. Um manual para profissionais
de saúde. 1ª edição. Ministério da

Saúde. Brasília — DF 2009
• Guia Alimentar para a População
Brasileira. Ministério da Saúde. 2ª
Edição Brasília — DF 2014
A legislação atual dá conta das necessidades dos idosos residentes em
ILPI?
Acho que o importante é avaliar
as condições mínimas do nutricionista dentro da ILPI. Neste contexto foi
elaborado um roteiro para auxílio em
inspeções em ILPI com foco na nutrição. Este roteiro foi elaborado numa
parceria da câmara técnica do CRN-4,
câmara técnica da SBGG RJ e do Ministério Público (Promotorias de Justiça
de Proteção ao Idoso e à Pessoa com
Deficiência).
Por quê a ILPI não é considerada
uma instituição de saúde, já que a
maioria tem em seu quadro funcional
equipes de saúde?
ILPI são instituições destinadas
a domicilio coletivo de pessoas com
idade igual ou maior que 60 anos com
ou sem suporte familiar. São consideradas um sistema social organizacional e existe comunicação com o
Sistema Único de Saúde, pois confere
atendimento assistencial básico às necessidades de vida (alimentar, banho e
dormir). Alguns autores as consideram
sistemas híbridos, de caráter social e
de saúde. Acredita-se que haverá a
necessidade de algumas modificações
na legislação.
Acredita que o idoso residente em
uma ILPI tem os seus direitos respeitados? Em que o nutricionista pode contribuir para assegurar esses direitos?
O nutricionista pode garantir segurança alimentar e nutricional, ao se
pensar em boas práticas de higiene e
manipulação, em oferecer um cardápio
variado, pobre em alimentos ultraprocessados e saudável. A insegurança alimentar, ao agravar o estado nutricional,
acarreta maior risco de complicações
no curso de doenças agudas ou crônicas e mais internações, sendo estas
ainda mais prolongadas. O respeito e a
dignidade que a pessoa idosa merece
ter são deveres não apenas dos seus
familiares ou do Estado, mas de toda
a sociedade.

Comida é Patrimônio
Fórum Brasileiro de Soberania
e Segurança Alimentar e
Nutricional lança campanha.

C

om o objetivo de mobilizar a
sociedade em prol da preservação da biodiversidade e cultura
alimentar, o FBSSAN lançou a campanha Comida é Patrimônio. A proposta
é estimular a população a repensar a
relação com os alimentos e lutar por
um sistema alimentar mais justo, equitativo, saudável, sustentável e solidário. No Rio de Janeiro, o lançamento foi
feito durante o Seminário de Abastecimento Alimentar, realizado em fevereiro, em Santa Teresa, bairro do Rio
de Janeiro. Juliana Dias e Mônica Chiffoleau apresentaram como a campanha
seria desenvolvida a partir de quatro
temas: Comida é bem material e imaterial; Comida é identidade, memória e
afeto; Comida é dialogo de saberes e
Modos de viver, produzir e comer.
O Fórum Brasileiro de Soberania
e Segurança Alimentar e Nutricional
(FBSSAN) propôs na carta política do
7º Encontro Nacional, realizado em
2013 em Porto do Alegre (RS) a seguinte reflexão “Que alimentos (não)
estamos comendo?” O documento,
construído coletivamente com cerca de
cem representantes de todo o Brasil,
mostrou a importância de se defender a comida como um patrimônio e
enfrentar os desafios da soberania e
segurança alimentar e nutricional.
De acordo com Vanessa Schottz,
coordenadora do FBSSAN, a questão
a respeito dos alimentos que estamos
ou não comendo levou os integran-

tes do Fórum a entender que a defesa
da comida como um patrimônio é um
caminho para aproximar a dimensão
cultural da segurança alimentar e nutricional. Ela explica que a forma como o
sistema alimentar está estruturado atualmente põe em risco esse patrimônio.
Citou como exemplo a perda da agrobiodiversidade, da memória alimentar
e da diversidade do alimento. Afirmou
que o Fórum busca valorizar a identidade alimentar, presente nas regionalidades culinárias do país e também nas
dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas. Vanessa enfatiza que a

luta cotidiana que se faz pela soberania e segurança alimentar e nutricional
estão diretamente relacionadas com o
que comemos e com o que as gerações
futuras irão comer.
Os interessados em acompanhar a
campanha podem seguir a página no
Facebook, que tem postado cartazetes
com frases de impacto selecionadas a
partir de pensamentos de profissionais de diversas áreas de conhecimento como antropologia, sociologia,
nutrição, gastronomia, agricultura,
artes e manifestações de organizações
sociais sobre a cultura alimentar.
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Evento

UFRJ promove Seminário sobre os caminhos para
redescobrir a comida de verdade e lota auditório
“Conhecer e Comer: Caminhos para redescobrir a comida de verdade” foi o tema
que reuniu estudantes, pesquisadores, técnicos, nutricionistas e profissionais
ligados à área de nutrição, gastronomia e de outras áreas da saúde no dia 24
de março. O público (mais de 1.300 inscritos) lotou o Auditório Roxinho, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para participar de uma programação
intensa, que teve como principal objetivo debater os caminhos e os desafios para
a promoção de uma alimentação adequada, saudável e soberana no Brasil.

A

proposta do Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC/
UFRJ) e do Programa de PósGraduação em História das
Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE/UFRJ), organizadores do
evento, era apresentar oficialmente o
novo Guia Alimentar para a População
Brasileira, visando consolidar este instrumento de formação, orientação e
inspiração para os profissionais e para
a sociedade, além de levar o tema,
que tem uma estreita ligação com a
temática da Conferência Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional,
para ampla discussão.
A diretora do Instituto de Nutrição,
Glória Valéria da Veiga, ressaltou na
mesa de abertura a importância do
evento em dar acesso ao Guia Alimentar para a sociedade, indo além dos
profissionais da Nutrição e dos segmentos ligados à saúde. Ela avaliou
que o seminário era importante para
divulgar, motivar a leitura do Guia e
incentivar o conhecimento e implementação. “Esse é o grande desafio
da publicação lançada em novembro
do ano passado”, completou. Afirmou
que o novo guia alimentar brasileiro
ganhou notoriedade nacional e internacional ao levantar uma abordagem
moderna em relação ao alimento, não
priorizando apenas a ingestão dos
micronutrientes, mas abordando o
grau e a finalidade do processamento
como definidor das escolhas alimentares, além de valorizar questões como
14
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a centralidade da refeição, seu papel
como patrimônio alimentar, hábitos
como a comensalidade, entre outros.
Também participaram da mesa de
abertura a representante do Ministério
de Desenvolvimento Social e Combate
à Fome e nutricionista Janine Coutinho, que destacou a importância da
Alimentação Adequada e Saudável na
Agenda Política, e o representante da
reitor que se mostrou impressionado
como o evento foi organizado com
pouco recurso e em curto tempo.

Entre os palestrantes estiveram
Carlos Augusto Monteiro, coordenador
do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Saúde e Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (NUPENS/FSP/USP)
e coordenador técnico da publicação
do Ministério da Saúde; Maria Emília
Pacheco, presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea); representantes dos
Ministérios de Desenvolvimento Social
e da Saúde; pesquisadores ligados

ao Grupo Temático de Alimentação e
Nutrição em Saúde Coletiva (GT ANSC/
Abrasco) e demais estudiosos e autodidatas no tema.
O professor Carlos Monteiro iniciou
lembrando que os EUA também fizeram
uma renovação do Guia Alimentar e
depois fez um breve resgate histórico do processo de redação do Guia,
iniciado em 2011 e que contou com
cerca de três mil contribuições durante
a Consulta Pública. Relatou que desde
o início, as equipes do NUPENS e da
Coordenadoria-Geral de Alimentação
e Nutrição do Ministério da Saúde
(CGAN/MS) apostaram na necessidade
de ultrapassar a visão medicalizada
da alimentação como uma mera reposição de macro e micronutrientes ao
corpo humano. Afirmou que no processo de construção do novo Guia foi
utilizado um conceito amplo de saúde
ligado ao bem-estar e não só a ausência de doenças e ficado em nutrientes. “Alimentos, organismos ou parte
dos organismos são estruturas complexas que carregam em si uma lógica
e sentido evolucionários, já os ultraprocessados são cópias pobres dos
alimentos”, salientou Monteiro. Ele
acrescentou que é o modo de comer
que vai influenciar na saúde.
Monteiro comentou cada capítulo
do Guia e avaliou que a publicação
tem a proposta de comunicar claramente as recomendações e deixar a
mensagem de que é importante cozinhar. Garantiu que houve muita pesquisa e avaliação até chegar a publicação.
Soberania alimentar
A presidente do Consea, Maria
Emília Pacheco, abordou o ataque que
o movimento pela Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) vem enfrentando no Congresso Nacional em várias
frentes, como o fim da rotulagem dos
alimentos transgênicos (Projeto de Lei
4.148, de 2008), e retirar da alçada
do Executivo a responsabilidade pela
demarcação das terras indígenas e
quilombolas. Afirmou que há falta de
compreensão sobre o direito à soberania alimentar inclusive em órgãos
como a Anvisa, que traz uma proposta de regulação sanitária que não
respeita as condições dos pequenos

agricultores, nem leva em conta as
considerações sócio-ambientais. Mas
salientou a importância do Guia e de
outras publicações como “Alimentos
Regionais Brasileiros”.
Maria Emilia também provocou
algumas reflexões sobre a aplicabilidade do Guia, diante de ameaças
como a hegemonia do agronegócio
no Brasil, o uso de agrotóxicos e a
medicalização dos alimentos, citando
como exemplo os produtos agrícolas
fortificados.
Inês Rugani, diretora do Instituto
de Nutrição da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (INU/Uerj) da Faculdade de Nutrição da Universidade
Federal Fluminense (FN/UFF), integrante do GT ANSC/Abrasco, integrou duas
mesas do seminário, levando contribuições fundamentais ao debate. Inês
destacou a importância de ter no Guia
uma voz oficial que trate do interesse público em meio a uma disputa
assimétrica travada com a indústria
alimentícia e com a publicidade. Ela
fez os participantes refletirem sobre
a conveniência pautar as escolhas
alimentares, apesar de admitir que a
falta de tempo é uma realidade na sociedade contemporânea. O professor
Alexandre Brasil, do Nutes/CCS/UFRJ,
foi o moderador da mesa que contou
ainda com as professoras Cláudia Olsieski, do curso de Nutrição da Universidade Estácio de Sá e Giane Molinari,
da Escola de Nutrição da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UniRio). Giane abordou a perspectiva
do Guia Alimentar, que tem como princípio fundamental que a alimentação é
mais do que a ingestão de nutrientes.
Ela ressaltou que a publicidade é um
dos fatores que aumentam o consumo
dos ultraprocessados. “O discurso da
mídia é uma arena de disputa de sentidos”, disse. Cláudia também tratou
da publicidade, que em sua opinião
tem como objetivo somente vender
produtos. Apresentou dados que comprovam que os bilhões investidos em
publicidade de alimentos e bebidas
dão retorno de investimento para
essas indústrias.Questionou “Alimentos processados, conveniência para
quem? Alexandre fechou a discussão
salientando a importância da articulação da Nutrição com os movimentos

sociais. Afirmou que o processo de
participação social, que são espaços
fundamentais para mudanças e enfrentamento dos interesses econômicos, mas sem dispensar o processo de
envolvimento do Estado e Município.
Os palestrantes convidados para
compor o painel “Soberania alimentar, soberania consumidora e cidadã”
foram a professora Luciene Burlandy (UFF), Eduardo Nilson, coordenador geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde (CGAN/
MS) e Daniela Frozi, do Programa de
Alimentação, Saúde e Cultura (PALIN/
Fiocruz DF). A moderação ficou a cargo
de Renato Maluf, do Programa de PósGraduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ).
Desafios do Guia Alimentar
Luciene Burlandy tratou dos obstáculos e desafios para a implementação do Guia Alimentar. Citou as disputas dos modelos alimentares dentro
do governo, citando como exemplo
os modelos opostos e conflitantes defendidos pelos Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e
Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA). Ela avaliou que enfrentar esses
obstáculos é praticamente impossível
e que, por isso, é preciso políticas de
regulação e taxação. Luciene disse
que o governo é um importante comprador de alimentos e junto com iniciativas da sociedade civil, podem
aprimorar e propor políticas públicas
que busquem equilibrar a disputa de
forças na área da alimentação e da nutrição. Já Eduardo focou nas políticas
e ações de promoção da alimentação
adequada e saudável, visando uma
agenda para ampliação de escolhas
alimentares mais saudáveis. Abordou
ainda o cenário da alimentação nutricional no Brasil e o abastecimento
alimentar, além da Política Nacional
de Alimentação e Nutrição (PNAN), da
promoção da alimentação adequada e
saudável, do marco de referência de
EAN para políticas públicas. Daniela
ressaltou a importância da soberania
alimentar e da questão da transgenia,que está legitimada no país.
Revista CRN-4 Agosto de 2015
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Comida de verdade

Conferências de Segurança
Alimentar e Nutricional

Vassouras

Participação de nutricionistas é fundamental para construção
das estratégias para enfrentar a fome e a obesidade

C

omida de verdade no campo e na cidade: por direitos e soberania
alimentar. Este é o tema da 5ª Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, que será realizada de 3 a 6 de novembro, em
Brasília. O evento é considerado estratégico para ações e iniciativas
de combate à erradicação da extrema pobreza e do crescimento da obesidade
no país. São esperados cerca de dois mil participantes de todos os estados do
país. Dois terços da delegação, formada pela sociedade civil, terá entre seus
integrantes representantes indígenas, quilombolas, população negra, povos
de terreiro, além de outros povos e comunidades tradicionais e a população
em geral. O evento também contará com a presença de governadores, ministros de Estado, parlamentares e observadores, além de convidados internacionais.
O tema da Conferência Nacional de Saúde, que será realizada de 23 a 26
de novembro é “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas:
direito do povo brasileiro”. A temática incorpora váriuos significados. Entre
eles a Saúde pública como direito de cidadania, em contraposição à mercantilização e privatização. O papel das conferências é reafirmado como processo
político-mobilizador de caráter reflexivo, avaliativo e propositivo. O momento
exige o compromisso efetivo do Estado, dos governos e da sociedade na
defesa da democracia e da cidadania.
Diante disso, o Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região defende
que os nutricionistas e técnicos participem efetivamente dos eventos que prometem definir os rumos da saúde da população. As Conferências de Saúde e
de Segurança Alimentar e Nutricional são espaços privilegiados para a defesa
das contribuições do nutricionista e técnicos em Nutrição e Dietética para a
melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde da população.

Nilópolis

Mesquita

Macaé

Niterói

Resende

Guapimirim

Volta Redonda

São José do Vale do Rio Preto

Rio de Janeiro

Angra dos Reis
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Política Pública

CRN-4 acompanha o evento do INCA que lançou
documento público para alertar sobre os riscos dos
agrotóxicos

O

Instituto Nacional de Câncer
(Inca) divulgou no dia 8 de
abril, no Auditório da sede
da Praça Cruz Vermelha,
teve como proposta fortalecer iniciativas de regulação e controle dessas
substâncias que um documento em
que se posiciona contra “as práticas
de uso de agrotóxicos no Brasil”,
alertando para os riscos à saúde da
população. A proposta é fortalecer
iniciativas de regulação e controle
dessas substâncias que promovam a
redução progressiva e sustentada do
uso de agrotóxicos e a substituição do
modelo agrícola dominante pela produção de base agroecológica. O tema
está alinhado com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS),
que escolheu para comemorar o Dia
Mundial da Saúde deste ano o tema
“Aprimoramento da segurança alimentar, da fazenda ao prato”.
O documento técnico do INCA ressalta os riscos dos agrotóxicos para
saúde, principalmente por sua relação
com o desenvolvimento com o câncer.
As intoxicações agudas por agrotóxicos atingem os trabalhadores rurais,
que sofrem com irritação da pele e
olhos, cólicas, diarreias, dificuldades
respiratórias, convulsões e morte,
além de provocar efeitos em função
da exposição crônica às substâncias
químicas, como câncer, impotência,
abortos, malformações e infertilidade,
salienta o documento.
“Vale ressaltar que a presença de
resíduos de agrotóxicos não ocorre
apenas em alimentos in natura, mas
também em muitos produtos alimentícios processados pela indústria, como
biscoitos, salgadinhos, pães, cereais
matinais, lasanhas e outros que têm
como ingredientes o trigo, o milho e a
soja”, diz o texto.
O documento aponta ainda que o
Brasil é, desde 2009, o maior consumidor mundial de agrotóxicos, com

Fabio Gomes modera o debate com Marcia, Nívea e Alcimar

consumo médio mensal de 5,2 quilos
de veneno agrícola por habitante. O
documento também aponta que a
venda de agrotóxicos no País passou
de US$ 2 bilhões para US$ 8,5 bilhões
entre 2001 e 2011 e destaca que a liberação do uso de sementes transgênicas no Brasil foi uma das responsáveis
por colocar o País no primeiro lugar
do ranking de consumo de agrotóxicos, já que o cultivo dessas sementes
modificadas requer o uso de grandes
quantidades desses produtos.
Prevenção do Câncer
Fabio Gomes, nutricionista do
INCA, enfatizou que a preocupação
com agrotóxicos não pode ser vinculada a redução do consumo de frutas,
legumes e verduras, pois esses alimentos são fundamentais para uma
alimentação saudável e de grande importância na prevenção do câncer.
Márcia Sarpa de Campos Mello, da
Unidade Técnica de Exposição Ocupacional e Ambiental do Inca, afirmou
que há uma subnotificação da intoxi-

cação aguda porque nos serviços de
saúde muitas vezes os sintomas são
confundidos com uma virose. “A Organização Mundial de Saúde estima que,
para cada caso notificado, outros 50
não foram comunicados”, ressaltou.
Nívea Regina da Silva, representante da Campanha Permanente contra
os Agrotóxicos e Pela Vida, denunciou que bancadas ruralistas recebem
apoio financeiro das indústrias de
agrotóxicos. Informou que a Campanha verificou que há uma pressão
para a liberação desses produtos e,
por isso mesmo, é preciso fortalecer
ações de monitoramento e regulação
e instituições como a Anvisa e laboratórios que façam avaliação de alimentos.
Alcimar Espírito Santo, produtor
de orgânicos, afirmou que os agricultores, ao contrário do que se divulga
por aí, não enxergam os agrotóxicos
como solução e acredita que os consumidores não querem mais consumir
produtos com agrotóxicos e há uma
procura maior pelos agorecológicos.
Revista CRN-4 Agosto de 2015
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Alimentação complementar

Avaliação de práticas alimentares de crianças

O
Juliana M. de Oliveira

produto do mestrado de Juliana Martins Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Alimentação, Nutrição e Saúde da Uerj, é uma proposta de um conjunto
de indicadores para avaliar práticas alimentares de crianças a
partir de seis meses até dois anos de idade e de um questionário com perguntas cujas respostas são usadas para construção
desses indicadores. O texto, que tem a contribuição da orientadora Inês Rugani e das pesquisadoras Gabriela Bioni, Sonia
Venancio e Silvia Saldiva, traz detalhes sobre o processo de
construção dos materiais, que incluiu: a escolha das recomendações para cada temática do assunto, o desenvolvimento de
um modelo teórico com componentes, atributos e marcadores
da alimentação complementar, oficinas com especialistas para
análise dos indicadores e do instrumento e um pré-teste, em
uma unidade de saúde, com mães de crianças dessa idade.

Como teve a ideia de propor esse
conjunto de indicadores?
Juliana e Inês - Em 2011, como um
desdobramento de estudos sobre o
monitoramento da amamentação, do
reconhecimento da alimentação complementar como um assunto prioritário, de um esforço em construir indicadores que pudessem ser calculados
a partir de respostas obtidas por um
instrumento aplicado de maneira objetiva e rápida com mães entrevistadas
em dias de campanha de vacinação.
A série temporal sobre a alimentação
complementar na cidade do Rio de
Janeiro (1998 a 2008), do nutricionista Daniel Oliveira em seu mestrado,
despertou para a necessidade de mudanças nos instrumentos para coleta
de dados e nos indicadores utilizados
para monitorar a alimentação complementar. Os questionários usados
nos estudos dessa série, inicialmente dirigidos à construção de indicadores de amamentação, permitiam
também a construção, basicamente,
de indicadores de introdução precoce
de alimentos. Ao longo dos anos os
questionários foram modificados, com
18
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perguntas que propiciassem a construção de mais indicadores, mas as
mudanças não permitiram a expressão
suficiente de aspectos de interesse no
tema da alimentação complementar.
A Organização Mundial de Saúde
(OMS) padronizou indicadores de alimentação complementar, ao lançar
materiais sobre o monitoramento de
práticas alimentares de crianças até
dois anos de idade. As publicações,
divulgadas entre 2008 e 2010, incluíram indicadores, um questionário de
sete páginas para estudos de base
domiciliar, que permite a construção
desses indicadores, e um compilado
de resultados de indicadores gerados
com base em Pesquisas de Demografia e Saúde em vários países. O
questionário, extenso, não é aplicável
a atividades de monitoramento do
consumo alimentar na rotina dos serviços de saúde, nem a inquéritos populacionais que demandam aplicação
de questionário curto, como é o caso
dos estudos que foram realizados no
Brasil durante as campanhas de vacinação. Além de alguns indicadores
propostos apresentarem fragilidades

Inês Rugani

metodológicas, não cobrem todas as
práticas alimentares a serem monitoradas, como o consumo de produtos
ultraprocessados. Então, achamos importante propor novos indicadores e
um questionário que atendessem a
essa demanda de atualização.
Ressaltamos que esse trabalho fez
parte de uma iniciativa de cooperação
entre o Instituto de Nutrição da Uerj,
a Coordenação Geral de Alimentação
e Nutrição do Ministério da Saúde e o
Instituto de Saúde de São Paulo, com
objetivo de qualificar tanto as ações
de monitoramento das práticas de
alimentação complementar no país,
quanto as de avaliação da implementação das políticas públicas de promoção da alimentação complementar
saudável.
Como esse instrumento poderá auxiliar os nutricionistas em sua rotina
de trabalho? Outros profissionais de
saúde podem fazer uso deste material?Como esse instrumento poderá
contribuir para a construção e melhoria de políticas e de ações ligadas a
esta temática?

A publicação lançada recentemente pelo Ministério da Saúde para as
ações de Vigilância Alimentar e Nutricional propõe um conjunto de indicadores que convergem com os propostos em nosso estudo e é recomendada
para utilização na rotina dos serviços
de saúde.
Acreditamos que o nosso conjunto
de indicadores possa ajudar na posterior consolidação dos dados coletados nos serviços e gerar informações
que sirvam de base para pensar novas
ações relacionadas ao tema, além de
subsidiar a tomada de decisões no
âmbito da gestão em saúde. Nosso
questionário e indicadores são instrumentos simples e podem ser utilizados por qualquer profissional da
área de saúde que, de posse das informações geradas pelos indicadores
propostos, poderão orientar melhor
as mães e responsáveis sobre como
cuidar da alimentação da criança nos
dois primeiros anos de vida. Acreditamos ainda que, tendo a alimentação
complementar como pauta de políticas públicas, este público receberá
mais ações de promoção da alimentação complementar saudável.
A fase de introdução de alimentos,
logo depois da amamentação é importante para a manutenção da saúde
das crianças. As crianças nessa fase
da vida (seis meses a dois anos) estão
consumindo muitos alimentos ultraprocessados?
Essa fase de introdução de alimentos representa a transição da alimentação láctea para a alimentação da
família. Ela é importante para a saúde
das crianças, na medida em que é decisiva para o desenvolvimento físico e
motor. Também é crucial para formação dos hábitos alimentares.
As idas a campo nesse projeto e
estudos complementares do grupo
de pesquisa em que estamos envolvidas mostraram que hoje as crianças
estão consumindo produtos ultraprocessados precocemente e de maneira
intensa, já no primeiro ano de vida.
Isso é muito preocupante e exige
medidas de diferentes ordens: desde
uma abordagem sobre o tema nas
atividades de educação alimentar e
nutricional e de manejo alimentar até
medidas regulatórias que protejam as
crianças e suas famílias das pesadas
práticas de marketing e outras formas
de publicidade desses produtos.

Campanha 2015

Nutrição e sustentabilidade:
alimente essa ideia, o planeta
agradece!

E

sta é a temática que os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas – CFN/CRN abordarão na campanha nacional que será
desenvolvia este ano, com o objetivo de conscientizar a população, Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética sobre a
importância das escolhas alimentares. As ações promovidas pelos
conselhos regionais terão o propósito de mostrar que as escolhas alimentares devem estar conectadas a um projeto de construção de um mundo mais
saudável, humano e sustentável.
A população deve ter acesso a informações sobre a qualidade dos alimentos que está ingerindo em toda a cadeia, desde a produção até o
ponto de venda, exigindo um alimento seguro no aspecto biológico, livre
de contaminantes químicos e produzido de forma sustentável por meio da
produção agroecológica.
A dimensão educacional é fundamental nesse processo de conscientização. Os Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética devem realizar
orientação alimentar e nutricional com a visão ampliada da compreensão do
fenômeno alimentar, respeitando as especificidades individuais, culturais e
sociais como facilitadores na construção de práticas alimentares adequadas
e equilibradas.
As primeiras ações da campanha nacional foram realizadas no período
de 31 de março – Dia Nacional da Saúde e da Nutrição e 7 de abril – Dia
Mundial da Saúde.
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TND em foco

Dia do Técnico em Nutrição e Dietética
O Dia do Técnico em Nutrição e Dietética (TND), 27 de junho, foi comemorado no CRN-4 de
forma descentralizada e em parceria com o Telessaúde e as escolas técnicas Carlos Gomes
e Senac. Além disso, o CRN-4 promoveu o concurso TND em Foco, que teve como vencedora a
técnica Iasmim Pereira.
Telessaúde
A nutricionista Valéria Terra explicou que foi priorizado, este ano, o tema das Conferências de Segurança
Alimentar e Nutricional “Comida de verdade no campo
e na cidade” e o lançamento do Guia Alimentar dentro
do viés da alimentar escolar. Disse que a estratégia definida pela Coordenadoria em que atua foi bem aceita,
o que resultou, em um convite para apresentar o guia
na formação continuada dos agentes comunitários da
Estratégia de Saúde da Família de Duque de Caxias.
Marly André contou que iniciou sua trajetória profissional na área da educação trabalhando como merendeira, ali conheceu Valéria. “Fiquei feliz quando ela
incluiu o desjejum na alimentação escolar”, lembra.
Depois atuou na assistência social, onde reencontrou a
nutricionista, e a parceria nunca mais se desfez.   Disse
que graças ao incentivo da nutricionista e, após ouvir
uma palestra da conselheira Lúcia França no Colégio
Carlos Gomes, fez o curso técnico e se encantou ainda
mais pelo trabalho. Atualmente Marly trabalha com
Valéria, supervisionando as instituições filantrópicas e
em todas as ações que envolvem a Coordenadoria de
Alimentação Escolar.
- Nosso trabalho caminha bem, porque abraçamos a alimentação como direito de todo indivíduo –
conclui.
Carlos Gomes
Alunos e ex-alunos do Colégio Carlos Gomes, em
Duque de Caxias, lotaram o auditório da escola para
comemorar o Dia do TND. Depois do ciclo de palestras, foi inaugurada a I Feira TecNutri, com estandes
de degustação montados pelos alunos e distribuição
de cartilhas com receitas.
A nutricionista Lúcia França, conselheira do CRN-4,
relatou sua experiência na África, na área de alimentação coletiva com os técnicos em Nutrição e Dietética,
ressaltando a importância desta parceria. A diretora da
Anerj, Kelly Gonzaga,afirmou que “quem ganha é a Nutrição com a parceria dos técnicos”. Kelly alertou para
a importância das conferências de segurança alimentar
que estão ocorrendo, e convocou os TND a se juntaram aos nutricionistas para garantir o direito humano
à alimentação adequada.
Os ex-alunos Alex Jerônimo, Iasmim Cristine Pereira
e Marli André dos Santos relataram suas experiências
no mercado de trabalho, e o biólogo e gestor ambiental Frank Matos falou sobre a água e a crise hídrica.
Também participaram o diretor, Fernando Barbosa, a
coordenadora, Iara Medeiros e professores da instituição.
Senac
No dia 29 de junho, o CRN-4 e o Senac RJ celebraram o Dia do Técnico em Nutrição e Dietética com encontro sobre a profissão e mobilizaram muitos alunos
na unidade do Riachuelo. O objetivo foi discutir práticas, áreas de atuação e integração no ambiente de
trabalho com o nutricionista. O evento contou com a
participação das conselheiras do CRN-4 Lúcia França e
Vanessa Vaconcellos, além da presidente da Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (Anerj),
Lúcia Andrade, dos professores do curso de TND do
Senac e da responsável pela área de Nutrição, Fabiane
Alheira.
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Iasmim Pereira vence concurso TND em Foco

I

asmim Cristine de Oliveira
Pereira foi a vencedora do
concurso TND em Foco. A foto
enviada por ela foi a mais
votada pela Comissão formada pelo
CRN-4 para avaliar o material dos
participantes do concurso.
Iasmim, de 23 anos, trabalhava
como auxiliar de escritório em uma
empresa de refeições, em Caxias e
foi aí que começou a se interessar
pela área de alimentos. Decidiu
então fazer o curso de Técnico em
Nutrição e Dietética, que concluiu
em 2013, na Escola Carlos Gomes.
Logo que se formou atuou na
área de alimentação coletiva em
uma concessionária de refeições e
também em restaurante comercial,
onde realizou um trabalho em parceria com a nutricionista implementando ações corretivas.
Atualmente, Iasmim trabalha em
dois hospitais em horário noturno,
com plantões de 12h/36h e reforça
a importância de manter uma boa
relação com a nutricionista para
a promoção da saúde, já que são
atividades que se complementam.
Segundo Iasmim, foi na área da
Nutrição Clínica que ela se encontrou profissionalmente. “Hoje não
me vejo fazendo outra coisa e,
por isso, decidi cursar Nutrição no
próximo ano”, afirma. Apesar da
rotina intensa de trabalho nesses
últimos seis meses com os dois hospitais, ela se mostra feliz com sua
escolha e acrescenta que a profissão
também ajudou a fazer uma orientação alimentar em casa para os seus
dois filhos de 5 e 6 anos. Para ela,
isso é fundamental, já que o filho
mais velho é pré-diabético.
Entre as atividades de Iasmim
estão a visita e a triagem dos pacientes, a liberação de dieta e o

Foto vencedora

acompanhamento da produção de
refeições. Ela atende a cerca de 100
leitos. O maior desafio, apontado
pela técnica, é lidar com a desatenção dos copeiros, que apesar de
estarem com todas as indicações, à
vezes, trocam as refeições, causando reclamações dos pacientes. Ela
também alerta que é preciso estar
atento para que se use o mínimo
de sal e gordura na produção das
refeições hospitalares.
Iasmim também relatou que,
em sua experiência profissional,
infelizmente, já viu pessoas sendo
contratadas como auxiliar de Nutrição, cargo que não existe, com o
objetivo de pagar menores salários.
Ela também acredita que a profissão
precisa ganhar mais visibilidade,
pois é essencial para a promoção
da saúde.
Iasmim gosta muito do que faz
e achou o concurso, promovido pelo
CRN-4, uma boa oportunidade para
ampliar a visibilidade do técnico.
Não nega que ganhar o livro como
prêmio também foi um incentivo.
A técnica afirma que a hora
da refeição pode ser um
momento de alegria para o
paciente que está hospitalizado. Por isso, quando chega
para fazer a visita diz “Vim
aqui para trazer felicidade!”

Iasmim recebe o prêmio das
conselheiras Lúcia França e
Cristina Velloso

