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Apresentação

Na sociedade contemporânea a nutrição ganha cada vez mais relevância e trends nas redes sociais. No geral, 
a população entende a relação vital entre a alimentação e a manutenção do  corpo, tanto no aspecto de saúde, 
quanto estético,  e busca informações para alcançar esse equilíbrio porém, nem sempre quem produz conteúdos 
relacionados à alimentação e nutrição tem habilitação e conhecimento técnico para gerar impacto positivo na 
vida das pessoas. O problema contemporâneo das fake news também invade o campo da nutrição ampliando pro-
blemas relacionados à saúde pública gerando desafios para profissionais éticos e qualificados e, sobretudo, para 
a sociedade

Essa questão, talvez tenha sido a porta de entrada para o começo desse trabalho de pesquisa sobre a história 
do Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região (SP e MS), mas não foi a única. Ao começar os trabalhos, logo 
fui apresentado para um mundo novo, com a descoberta das múltiplas áreas de atuação dos profissionais nutri-
cionistas e técnicos em nutrição e dietética. A ciência da Nutrição, com pouco mais de um século de tradição em 
pesquisa e desenvolvimento de soluções, técnicas e práticas, se apresenta como um campo inovador, vibrante e 
em constante evolução para o bem-estar da nossa sociedade.

Com mais de 40 anos completos, o CRN-3 faz parte da história da nutrição como protagonista de iniciativas 
pioneiras que são reveladas nesse livro através da memória da instituição e de pessoas que dedicaram significa-
tiva parte de suas vidas em prol do coletivo. Foram dezenas de entrevistas e um ano de pesquisa que atualizam 
o registro histórico e apresentam a memória viva do CRN-3, que existe para orientar, disciplinar e fiscalizar os 
profissionais de maneira ética, técnica e responsável,  sempre em prol da sociedade.

Bruno Domingues Micheletti
Jornalista
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Com o atual cenário mundial, onde a tecnologia é reinventada diariamente, a história se apresenta como 
consciência dos fatos e do tempo e nós dá a concepção da transformação da sociedade. Nesse sentido, surge a 
necessidade de elaborar o livro de 40 anos de existência do Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região (SP e 
MS), que segue a missão de complementar a publicação de 30 anos, lançada em 2010. 

Nas páginas a seguir, é possível revisitar o passado, conhecer o presente por um novo olhar, lançar luz ao fu-
turo do CRN-3, e, por que não da Nutrição? Já que em muitos momentos os relatos descritos se fundem e trazem 
um entendimento do todo, considerando que caminhamos juntos em busca do desenvolvimento da ciência e da 
valorização do nutricionista e técnico em nutrição e dietética. 

Na última década, destaco grandes avanços nos processos de fiscalização e ética do Regional, a ampliação 
da comunicação com o inscrito, além da criação da primeira Comissão de Políticas Públicas do Sistema CFN/
CRN. Outra iniciativa pioneira, é a criação do CRN3 Jovem, com a perspectiva de estreitar laços com os futuros 
profissionais. 

Nesses anos da nossa gestão, listamos a implantação da metodologia lean, que já apresenta significantes mu-
danças na jornada do inscrito e nos processos da Fiscalização, a idealização do projeto Nutrição COm VIDa, que 
possibilitou a continuidade do trabalho da fiscalização durante a pandemia de Covid-19, a criação de novos canais 
de comunicação e investimentos em tecnologia para garantir a excelência no atendimento, bem como a aproxi-
mação dos coordenadores e docentes dos cursos de Nutrição com a criação do programa CRN-3 Educadores.      

Devo ressaltar que é uma honra fazer parte do Conselho durante o seu aniversário de 40 anos e constatar o 
quanto evoluímos. O quanto foi desafiante enveredar por esse momento histórico da pandemia, o que nos moti-
vou ainda mais a publicar esta obra, que contou com a colaboração incansável de diversos profissionais, seja pela 
escrita, entrevistas, curadoria de fotos, regaste e revisão dos fatos histórico e por todas as outras etapas até a sua 
concepção final.  

Em nome da Gestão 2020–2023, convido você, querido leitor, a conhecer um pouco dos propósitos que moti-
varam os brilhantes conselheiros desta e das gestões anteriores e os compromissados funcionários do Regional a 
seguir construindo diariamente a memória e a história do CRN-3. 

Um forte abraço e boa leitura!

Nina da Costa Corrêa
Presidente do CRN-3

Gestão 2020-2023

Fala da 
Presidente





O nascimento 
de uma nova 
profissão e a 
criação do
CRN-3

1
CAPÍTULO 
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Devido à relevância cultural, histórica, so-
cial e biológica, os cuidados com a alimen-
tação ganham notoriedade no mundo atu-

al. Diante dos holofotes, a categoria profissional avança 
com a responsabilidade de conscientizar e contribuir 
para vidas mais saudáveis. É neste contexto que, em 
prol da sociedade, o Conselho Federal de Nutricionis-
tas (CFN), junto aos Conselhos Regionais (CRN), se 
fazem tão necessários para regulamentar, orientar e 
fiscalizar o exercício ético dos nutricionistas e técnicos 
em nutrição e dietética.

Desde os povos originários, que nos deram alimen-
tos e palavras nativas como o guaraná, o açaí e a man-
dioca, passando pela chegada dos portugueses, a he-
rança dos africanos e tantos outros povos imigrantes, 
seguindo até os dias atuais com discussões contempo-
râneas sobre a indústria alimentar, a de agrotóxicos, as 
dietas restritivas, o veganismo e muitos outros temas, 
é possível identificar a importância e a influência da 
nutrição na sociedade brasileira. Muitas dessas pautas, 
somadas aos desafios e conquistas políticas, científicas 
e econômicas, sempre estiveram presentes, ao longo 
dos 40 anos de constante evolução do CRN-3.

Entre os exemplos da importância da nutrição para 
a formação das raízes culturais e sociais da sociedade 
brasileira, podemos citar Casa Grande e Senzala, ensaio 
publicado em 1933 , pelo sociólogo Gilberto Freyre, 
que se apoia nas bases alimentares de diferentes clas-
ses sociais para demonstrar as diferenças e injustiças 
de um país que produz tanto e, mesmo assim, recente-
mente voltou para o mapa da fome.

Para Freyre, os hábitos alimentares do brasileiro 
tiveram origem no sincretismo dos costumes indíge-

nas, africanos e europeus, em sua maioria portugue-
ses. Ao longo do livro, o autor apresenta como essas 
três etnias influenciaram diretamente nos padrões de 
consumo da sociedade colonial e como se formou uma 
hierarquia nutricional a partir desses padrões.

A Primeira Guerra  Mundial foi um marco para a 
história da ciência da Nutrição, quando o exército dos 
Estados Unidos percebe que os soldados que se alimen-
tavam apropriadamente tinham melhor desempenho e se 
recuperavam mais rápido de ferimentos e lesões. Assim, 
o cuidado com a nutrição passou a ser uma medida pre-
ventiva em relação à saúde e bem-estar dos combatentes, 
que precisavam de ótimo condicionamento físico para o 
enfrentamento das batalhas. No pós-guerra , são criados 
os primeiros centros de estudo e pesquisa, visando a in-
tervenção nutricional nos Estados Unidos.

É nesse momento que o responsável pela cria-
ção do primeiro curso 
de Nutrição no Brasil, 
o professor e educa-
dor sanitário Geraldo 
Horácio de Paula Sou-
za, viaja para os EUA. 
Formado na Escola de 
Farmácia de São Paulo, 
tornou-se doutor em 
Saúde Pública, na John 
Hopkins University, no 
estado americano de 
Maryland. Esse foi o 
primeiro curso em ní-
vel de especialização na 
área e, até hoje, a uni-

1933 – Publica-
do Casa Grande 
Senzala, obra 
de Gilberto 
Freyre, consi-
derada como 
primeiro ensaio 
sociológico 
sobre o padrão 
e os hábitos 
alimentares 
da Sociedade 
Brasileira.

1914 – 1918 
– A Primeira 
Guerra Mundial 
foi um marco 
para a história 
das Ciências da 
Nutrição devido 
a descoberta da 
relação entre a 
qualidade e tipo 
de alimen-
tação com o 
tempo para a 
recuperação dos 
soldados nos 
EUA.
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versidade é referência global no campo da saúde. 
 Geraldo Horácio de Paula Souza é filho de Anto-

nio Francisco de Paula Souza, engenheiro responsável 
pela criação da Escola Politécnica de São Paulo (Poli-
-USP) e profissional fundamental no desenvolvimento 
da infraestrutura do país. Antonio Francisco era um 
homem à frente do seu tempo que, mesmo no século 
XIX, já enxergava e defendia a importância das uni-
versidades como meio de formação profissional e não 
apenas como um espaço de debate acadêmico.

Sob influência progressista de seu pai, Geraldo 
Horácio trouxe para o Brasil o propósito de criar um 
curso para a formação de nutricionistas, com foco na 
área de alimentação e nutrição. No ano de 1938, ele 
solicita ao estado de São Paulo a criação do Centro de 
Estudos sobre Alimentação, dentro do Instituto de Hi-
giene da USP, do qual era presidente. 

A consolidação da proposta acontece no ano se-
guinte. Em 24 de outubro  de 1939, nasce o primeiro 
curso destinado à formação superior de nutricionistas, 
com duração de um ano, em período integral e exclusi-
vo para educadores sanitários. Com oferta de 20 vagas, 
a primeira turma iniciou em 1940 . 

Além de sua contribuição relevante para o de-
senvolvimento da nutrição no Brasil, é indispensável 
mencionar a amplitude da atuação profissional de Ge-
raldo Horácio, que foi técnico da seção de higiene, da 
Liga das Nações¹, atuando principalmente no diagnós-
tico e combate da febre amarela. Ele também foi pre-
sidente da American Public Health Association e, em 
1945, fez parte da delegação brasileira na Conferência 
de São Francisco: encontro que dá origem à Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), entidade em que foi 

membro até o ano de sua morte, em 1951.
O progresso da Nutrição
Conhecido como “pai dos pobres”, Getúlio Vargas 

é até hoje um dos maiores símbolos do populismo no 
Brasil. Controverso, como muitos nomes de nossa his-
tória, sua plataforma política recorre a reformas traba-
lhistas e econômicas que impulsionaram o desenvolvi-
mento do país naquele momento. Entre as mudanças 
que cativam e favorecem as classes populares, está a 
garantia de um valor de remuneração mínima para os 
trabalhadores: o salário-mínimo. 

Para a composição desse valor base, o governo do 
presidente (1932), que interrompeu a tradicional po-
lítica do “café com leite”, foi diretamente influenciado 
pelos estudos de um dos pioneiros da ciência da Nutri-
ção no Brasil, o médico e pesquisador Josué de Castro.

 Intitulado As Condições de Vida das Classes Operá-
rias no Recife, 
o inquérito de 
consumo ali-
mentar, publi-
cado em 1932, 
observou que 
a fome tem 
origem na de-
sigualdade so-
cioeconômica 
e, então, pode 
ser combati-
da com maior 
eficiência se 
inserida em 
políticas pú-

1939 – Em 24 
de outubro, 
surge o primeiro 
curso destinado 
à formação 
superior de 
nutricionistas, 
criado por 
Geraldo Horácio 
de Paula Souza, 
dentro do Insti-
tuto de Higiene 
da USP.

1945 – Geraldo 
Horácio de 
Paula Souza faz 
parte da delega-
ção brasileira na 
Conferência de 
São Francisco 
que dá origem 
à Organização 
Mundial da 
Saúde (OMS).
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blicas. Sendo assim, após quatro anos de estudos que 
direcionam até hoje o valor do salário-mínimo, Vargas 
publica no dia 1º de maio de 1940, o Decreto-Lei 2.162, 
determinando que 55% da remuneração seja suficiente 
para cobrir os gastos mensais com alimentação.

A pesquisa de Castro quebra uma série de convic-
ções que dominavam o senso comum daquela época, 
como a ideia de que o excesso populacional e a falta de 
recursos naturais eram a principal causa da fome. Em 
seus estudos publicados posteriormente, como Geogra-
fia da Fome e Geopolítica da Fome, o médico prova que 
os maiores culpados pela subnutrição são a má distri-
buição de renda e a desigualdade social.

A carreira profissional de Josué de Castro também 
teve grande relevância no setor público. Além de ser 
eleito duas vezes como deputado federal em Pernam-
buco, o médico ocupou o cargo de presidente executivo 

da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO-ONU) entre 1952 e 1956 . Ao 
deixar a presidência, Castro funda a Associação Mun-
dial de Luta Contra Fome, a Ascofam. Em vida, seu 
objetivo sempre foi despertar a consciência do mundo 
para o problema da distribuição indevida de alimentos, 
além de promover projetos que buscavam erradicar a 
miséria e a fome.

Só há uma maneira de alimentar-se pior do que 
esta: é não comer nada. É por isto que essa gente 
não fala em alimentar-se, mas em enganar a fome. 
Infelizmente a fome não se deixa enganar, apenas 
ilude-se sua sensação consciente, mas na intimidade 
profunda de cada célula perduram indefinidamente 
os seus efeitos... (Castro, 1959, pp. 87-8).

Em meados dos anos 1950 , quando já havia cur-
sos de formação de nutricionistas nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, foi criada 
a primeira entidade de classe ligada à profissão. A As-
sociação Brasileira de Nutricionistas (ABN) surge no 
Rio de Janeiro, na época, capital federal. Era o começo 
da jornada pelo reconhecimento da profissão.

De caráter técnico, científico, cultural e social, a 
ABN assume um papel importante para a criação do 
Conselho Federal de Nutricionistas e de suas seções 
regionais. Posteriormente, o nome da associação foi al-
terado para Federação Brasileira das Associações de 
Nutricionistas (Febran) e, atualmente, é chamada de 
Associação Brasileira de Nutrição (Asbran). Aliás, o 
Dia do Nutricionista é comemorado em 31 de agosto, 
em memória à data da primeira reunião plenária da en-
tidade, no ano de 1949.

1950 – É criada 
a primeira 
entidade de 
classe ligada 
à profissão: 
a Associação 
Brasileira de 
Nutricionistas 
(ABN), atual 
Associação 
Brasileira de 
Nutrição (AS-
BRAN). O Dia 
do Nutricionista 
é comemorado 
em 31 de agos-
to, em memória 
da primeira 
reunião plenária 
de entidade, 
realizada no ano 
anterior a sua 
fundação, em 
1949.

IV Encontro de Nutricionistas e I Seminário de Dietética e 
Dietoterapia Aplicada, realizado entre 26 e 31 de agosto de 1968, 
em São Paulo (SP), pela então Anusp, hoje Apan
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A luta pela regulamentação e valorização da cate-
goria também se preocupava com a formação dos pro-
fissionais. O reconhecimento da graduação como nível 
superior data do início dos anos 1960, firmada pelo 
Conselho Federal de Educação (CFE), no parecer nº 
265 de 05/11/1962 . Com isso, as instituições de en-
sino tiveram que reformular os cursos oferecidos para 
atender às diretrizes definidas pelo governo federal.

Somente no ano de 1964 foi fixado o primeiro cur-
rículo e determinada a duração mínima de três anos 
para todos os cursos superiores no país. Antes, cada 
instituição de ensino estipulava o período de duração e 
a grade curricular para a formação, ou seja, havia pro-
fissionais da mesma área, com conhecimentos muito 
diferentes.

A nutricionista, professora e pesquisadora Silvia 
Maria Franciscato Cozzolino, que foi presidente do 
CRN-3 entre 2014 e 2018, fez parte da primeira tur-
ma da USP para profissionais da Nutrição, após a pa-
dronização dos cursos superiores. “Quando terminei o 
científico, fui procurar a Faculdade de Saúde Pública, 
porque uma tia era educadora sanitária e eu queria se-
guir os passos dela. Admirava muito esta profissão”. 
Para sua surpresa, o curso para sanitarista havia sido 
encerrado e foi então que sua tia a apresentou para a 
formação de nutricionista.

Antes da reformulação, o curso de Nutrição tinha 
duração de apenas um ano em tempo integral e somen-
te sanitaristas podiam cursar. Quando Silvia Cozzoli-
no foi efetivar a matrícula, descobriu que justo naquele 
ano não haveria inscrições. Fechado para reformulação, 
o curso voltaria somente 2 anos depois, com duração 
ampliada para três anos e, ainda, em tempo integral.

Durante o período de reformulação, Silvia Cozzo-
lino cursou 2 anos de cursinho e quando soube que o 
curso de Nutrição seria reaberto ela prestou o vesti-
bular. Sua turma era composta por apenas 20 alunos, 
também pioneiros no campo das ciências da Nutrição. 
O programa exigia maturidade acadêmica, com aulas 
junto aos alunos da pós-graduação e sólida base teóri-
ca. “Fui aprovada e cursei a graduação de três anos, em 
período integral. Nosso curso foi reformulado dentro 
da Faculdade de Saúde Pública e, por isso, tínhamos 
muitas matérias com a pós-graduação e as básicas da 
Faculdade de Medicina”, lembra Silvia, que se formou 
em 1969. 

Anos depois, quando a formação em Nutrição 
ainda era pouco conhecida, a atual presidente do 
CRN-3, Nina da Costa Corrêa, revela uma situação 
parecida sobre o momento em que ela decide por 
essa profissão. “Na verdade, eu não sabia nada sobre 
nutrição! Foi uma amiga que me apresentou à gra-
duação. Ela tinha conhecimento e foi assim que eu 
me interessei”, relembra a nutricionista. Nascida em 
Niterói, Nina se formou em 1977 na Universidade 

1962 – Curso de 
Nutrição obtém 
reconhecimen-
to de nível 
superior com a 
publicação do 
parecer nº  265 
de 05/11/1962, 
do Conselho 
Federal de Edu-
cação (CFE).

VIII Encontro de nutricionistas da APAN, realizado entre 25 e 27 
de novembro de 1974, em São Paulo (SP)
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Federal Fluminense e veio para São Paulo no perí-
odo em que ainda havia carência de profissionais na 
área. No estado, até então, somente a Universidade 
de São Paulo (USP) formava profissionais da saúde 
em Ciências da Nutrição.

A regulamentação dos cursos superiores no Bra-
sil contribui para a reformulação e a criação de novos 
cursos em nutrição, despertando o interesse de jovens 
como Silvia e Nina que descobrem a profissão na idade 
de ingressar na faculdade.

Em 1963 , o advogado e deputado Dirceu Cardoso 
(PSD/ES) apresenta à Câmara dos Deputados, o PL 
50/1963, que buscava regulamentar o exercício pro-
fissional do especialista em nutrição. No entanto, em 
parte, devido ao período de grande instabilidade polí-
tica e administrativa, pré-ditadura militar, o plenário 
só discutiu o projeto três anos depois.

Apesar de apro-
vado pelos deputa-
dos, o projeto de lei 
foi vetado em 1966  
pelo presidente Ma-
rechal Humberto 
de Alencar Castello 
Branco, que consi-
dera a matéria con-
trária aos interesses 
públicos. O veto 
gera insatisfação 
nas associações e 
entidades de classe. 
Cientes da impor-

tância do reconhecimento da profissão para a regu-
lamentação e fiscalização do exercício profissional na 
área da nutrição, as entidades começam a mobilização 
pedindo uma nova análise do projeto. Após muita ar-
ticulação, a proposta volta a ser discutida no ano se-
guinte. 

 Em 1967 , o presidente militar Arthur da Costa 
e Silva derruba o veto e sanciona a Lei nº 5276. Uma 
vitória para a categoria, que passa a ter a profissão de 
nutricionista oficializada e regulamentada. A aprova-
ção contribui para a expansão da área no Brasil e passa 
a exigir o diploma em curso superior para o exercício 
profissional do nutricionista, além de delimitar as áre-
as de atuação.

Outro marco na história acontece alguns anos de-
pois. Em 1972 , a categoria é impulsionada pela cria-
ção do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 
(Inan), que tinha como objetivo principal assistir o 
governo na formulação da Política Nacional de Ali-
mentação e Nutrição, bem como elaborar o Progra-
ma Nacional de Alimentação e Nutrição (Pronan), 
implementado no ano seguinte. Na época, o instituto 
proporciona um novo leque de possibilidades para a 
atuação profissional e vê o aumento considerável de 
profissionais atuantes no país.

Dentre as associações ligadas à área da nutrição, 
a mais antiga está em São Paulo. Criada em 1954 , 
a Associação dos Nutricionistas da Universidade de 
São Paulo (Anusp), localizada dentro do Instituto 
de Higiene da universidade. Em 1974 , seu nome é 
alterado para Associação Paulista de Nutricionistas 
(Apan) e, em 21 setembro de 1982, para Associação 

1967 – Diante 
da mobilização 
das associações 
e outras entida-
des, o presidente 
Arthur da Costa 
e Silva sanciona 
a Lei nº 5276 
que oficializa 
e regulamenta 
a profissão do 
nutricionista.

1974 – Anusp 
tem seu nome 
alterado para 
Associação 
Paulista de 
Nutricionistas 
(APAN).

1963 – PL 
50/1963 é 
apresentada na 
Câmara dos 
Deputados para 
regulamentar 
o exercício 
profissional do 
especialista em 
nutrição.

Documento Anusp
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1980 – O decre-
to 84.444/80, 
regulamenta a 
criação do Siste-
ma CFN/CRN, 
inaugurando 
o Conselho 
Federal e, na 
sequência, os 
primeiros seis 
regionais.

1978 - Apro-
vação da Lei 
nº 6583/78 que 
cria os Conse-
lhos Federal e 
Regionais de 
Nutricionistas.

Paulista de Nutrição, mantendo a sigla. Com isso, 
todos os profissionais na área da alimentação podem 
se associar, contemplando outros profissionais, além 
dos nutricionistas ou graduandos em nutrição.

Apesar do momento de crescimento e valorização 
profissional, com instituições e associações atuantes, a 
categoria carecia de um órgão público que orientas-
se, disciplinasse e regulamentasse o exercício profis-
sional. Até então, os nutricionistas eram fiscalizados 
pelo Conselho de Medicina, o que atrapalhava a auto-
nomia e a criação da identidade da classe. Isso começa 
a mudar com a aprovação da Lei nº 6.583/78  que cria 
os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, 
que saem do papel 2 anos depois, com o Decreto nº 
84.444/80.

Nutricionista e professor, Raul Von der Heyde par-
ticipa das discussões embrionárias, acompanhando de 
perto a criação do CFN e seus regionais. Seu primeiro 
contato com o ambiente dos conselhos foi em Brasília, 
um ano após sua formatura, em 1979. Ao longo de sua 
carreira ele sempre esteve ligado à direção dos conse-
lhos, com atuação ativa na administração de três dos 
11 conselhos regionais que existem atualmente, assim 
como também atuou no Conselho Federal. Relembra 
Raul que

para ser bem exato, no dia 9 de março de 1979 houve 
uma reunião em uma das salas do Hospital de Base 
de Brasília, onde eu trabalhava, que foi justamente 
para instalar o Conselho Federal de Nutricionistas. 
Ao final dessa reunião, foi criada uma comissão de 

quatro pessoas, onde nos deram 15 dias para pro-
duzir o esboço do regimento interno do Conselho 
Federal. Eu acabei fazendo parte dessa comissão. O 
regimento foi aprovado e logo na sequência se deu 
o encaminhamento para viabilizar a instalação dos 
seis primeiros conselhos (regionais).

Em 1980 , o CFN foi criado e, na sequência, aconte-
ce a criação dos primeiros seis regionais. Na distribui-
ção, o Regional 3, contempla os estados de São Paulo, 
Paraná e Mato Grosso do Sul, permanecendo nesta 
configuração até 2006, quando o Paraná alcança nú-
mero suficiente de inscritos e obtém apoio do CRN-3 
para a criação do CRN-8: o primeiro conselho a deli-
mitar um único estado da federação como região de 
atuação.

Nesses 40 anos de história, os primeiros conselhos 
regionais tiveram alterações referentes às áreas de 
atuação geográfica, conforme a tabela abaixo:

Reunião do Grupo Apan de Atualização em Inovações 
Tecnológicas em Alimentação e Nutrição – GRAITAN, durante 
a Gestão 2002-2005
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CONSELHO 
REGIONAL

FORMAÇÃO ORIGINAL FORMAÇÃO 2020

CRN-1 Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás Distrito Federal, Mato Grosso, 
Goiás e Tocantins

CRN-2 Rio Grande do Sul e Santa Catarina Rio Grande do Sul

CRN-3 São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul São Paulo e Mato Grosso do Sul

CRN-4 Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais Espírito Santo e Rio de Janeiro

CRN-5 Bahia e Sergipe Bahia e Sergipe

CRN-6 Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, 
Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí e Maranhão .

Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Piauí e 
Maranhão .

Com o passar dos anos e com o crescimento no nú-
mero de profissionais, outros quatro conselhos regio-
nais foram criados e, no ano de 2021, ocorreu a apro-
vação para a criação de mais um conselho regional. Na 
configuração atual, temos:

•  CRN-7 - Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Ron-
dônia e Roraima (criado em 1990 );

•  CRN-8 - Paraná (criado em 2006);
•  CRN-9 - Minas Gerais (2007);
•  CRN-10 - Santa Catarina (2009); e
•  CRN-11  – Ceará, Maranhão e Piauí (2021).
 É importante ressaltar que as associações, sindi-

catos e conselhos têm atribuições e responsabilidades 
diferentes, sendo complementares e de grande rele-
vância para a sociedade e conquistas da categoria pro-
fissional. As associações são responsáveis por promo-
ver a valorização profissional, enquanto os sindicatos 
defendem os interesses trabalhistas. Já os conselhos 
profissionais são autarquias federais que trabalham em 
prol da sociedade para a regulamentação, orientação e 

fiscalização da categoria profissional.
Completos 40 anos, o Conselho Regional de Nutri-

cionistas 3ª Região (SP/MS) sempre esteve ao lado da 
categoria profissional, como a casa dos nutricionistas e 
técnicos em nutrição e dietética (TND), cumprindo com 
sua finalidade de fiscalizar, orientar e disciplinar, com 
base na legislação e resoluções vigentes, alinhado às di-
retrizes das condutas previstas nos 2 códigos de ética: 
dos nutricionistas e dos técnicos em nutrição e dietética.

Pioneiro e inovador em diversos e decisivos mo-
mentos da história da nutrição no Brasil, o CRN-3 teve 
papel protagonista em várias frentes, como na digita-
lização de documentos, informatização de processos e 
padronização de procedimentos. Nas relações com os 
profissionais é possível citar inúmeras campanhas e 
ações de conscientização e fiscalização, discussões am-
paradas de embasamento técnico-científico que contri-
buem com as diretrizes curriculares dos cursos para as 
formações técnica e superior, assim como para a for-
mulação de políticas públicas.

1990 – Criação 
do CRN-7.

2021 – Criação 
do CRN-11.
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Comemoramos em 27 de junho o Dia do Técnico em Nutrição e Dietética e em 31 de agosto o Dia do Nu-
tricionista. Essas datas são celebradas com eventos do CRN-3 que, desde a década de 1990, promove o destaque 
profissional para nutricionistas com o “Prêmio Dra. Eliete Salomon Tudisco”, e a partir dos anos 2000, para os 
Técnicos em Nutrição e Dietética com o “Prêmio Neide Gaudenci de Sá”. Cerca de cem profissionais dos estados 
de São Paulo e Mato Grosso do Sul já foram agraciados com os prêmios e a listagem completa com os nomes de 
todos os premiados encontra-se disponível no site www.crn3.org.br

Presidente da Associação 
Paulista de Nutrição (Apan), 
de 1975-1978, ela se desta-
ca por participar ativamen-
te na luta pela criação dos 
conselhos representativos 
das classes profissionais. 
Eliete foi uma nutricionis-
ta comprometida, dedicada 
e exímia pesquisadora, com 
importantes publicações na 
área da ciência da Nutrição. 

Prêmio "Dra. Eliete Salomon Tudisco" 

1ª edição do Prêmio Dra . Eliete Salomon Tudisco, SP, 1996

Beatriz Tenuta 
homenageia 
Maria Ferrari 
Cavalcanti com 
o Prêmio Dra . 
Eliete Salomon 
Tudisco, SP, 1996

Destaques profissionais: Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética

20
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Linda Kalliu e Nina Corrêa  durante evento do prêmio Neide 
Gaudenci de Sá, SP, 2004

Ganhadores do prêmio Neide Gaudenci de Sá, SP, 2004

Neide Gaudeci de Sá entrega prêmio para TND 
ganhadora, SP, 2004

Entrega de Prêmio, categoria técnico em nutrição e 
dietética, SP, 2012

21
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Nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética na entrega 
dos Prêmios Destaque Profissional, MS, 2019

Profissionais na comemoração do Dia do Nutricionista e TND, 
MS, 2015

Ganhadores do Prêmio Destaque Profissional, SP, 2019

Nutricionista fiscal do CRN-3, Ana Lúcia, recebe prêmio Dra . 
Eliete Salomon Tudisco, MS, 2014 Ganhadores do Prêmio Destaque Profissional, MS, 2018

Olga Amancio e ganhadores do prêmio Dra . Eliete Salomon 
Tudisco, SP, 2015

22
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Prêmio "Neide Gaudenci de Sá" 

É reconhecida por sua atu-
ação e contribuição para a 
evolução da carreira do téc-
nico em nutrição e dietética, 
tornando-se referência na 
área em todo o país. Foi pe-
dagoga, formou-se em Ad-
ministração Escolar e Super-
visão Escolar e em Nutrição. 
Autora do livro “Nutrição e 
Dietética”, recebeu inúmeras 
premiações e homenagens.    

Ganhadoras dos prêmios Dra . 
Eliete Salomon Tudisco e Neide 
Gaudenci de Sá, MS, 2019

Ganhadores do Prêmio Destaque Profissional, SP, 2018

Cristina Bignardi, representante do CRN-3 no CFN Gestão 
2021-2024, entrega o prêmio Dra . Eliete Salomon Tudisco 
para Osvaldinete Lopes, MS, 2015
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As primeiras 
conquistas e a
aproximação com 
os profissionais
da nutrição2

CAPÍTULO 
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Na cidade de São Paulo, o número 2.355 da 
Avenida Angélica, no bairro Higienópolis, foi 
a primeira casa do CRN-3. O local era sede 

da Apan, associação que gentilmente abre seu espaço para 
dar origem ao maior Regional de nutricionistas do Brasil. 
A data oficial de fundação, 09 de junho de 1980 , foi regis-
trada na primeira ata, assim como a nomeação da diretoria, 
composta por dezoito conselheiras: nove titulares e nove 
suplentes. Essa também é a estrutura para a composição 
do plenário do CFN e demais regionais, que se mantêm 
desde a criação dos conselhos até os dias atuais.

Pujante como São Paulo, a primeira presidente do 
CRN-3 foi Maria Lúcia Ferrari Cavalcanti - “uma loco-
motiva”, como lembra Raul. Segundo o nutricionista, 

ela era inquieta... sempre à procura de oportunida-

des, de buscar novos espaços, novos caminhos. A 
vida dela era colocar a Nutrição em movimentos 
crescentes; uma pessoa extremamente inspiradora! 
Dava gosto trabalhar com ela e ver como ela se de-
dicava à nossa profissão.

Unânime entre seus pares, Maria Lúcia também foi 
uma das fundadoras da Apan, além de ser formada em 
Direito e professora na USP. Zarife Nacle, nutricio-
nista que foi diretora social da Apan e conselheira do 
CRN-3 nas gestões do 3º e 4º colegiado, lembra que a 
primeira presidente

incentivava todos os profissionais que se formavam 
a continuar os estudos; se especializar. Ela era um 
ícone da Nutrição e sempre nos ajudou muito. Foi ela 
quem viu a necessidade da formação do nosso conse-
lho. Sempre contávamos com muito incentivo dela.

1980 – No dia 9 
de junho é regis-
trada a ata inau-
gural do CRN-3 
nomeando a 
primeira dire-
toria, composta 
por 18 conse-
lheiras. Maria 
Lúcia Ferrari 
Cavalcanti é 
eleita a primeira 
presidente do 
Regional.

Recepção da sede do CRN-3 na Av. Paulista

Funcionárias do CRN-3 na sede da Av. Paulista
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A primeira gestão do CRN-3
Entre as conselheiras nomeadas para a primeira 

gestão estava Vera Barros de Leça Pereira, que assume 
como conselheira secretária. Até hoje, Vera Leça lem-
bra o momento em que recebe o convite para integrar 
a primeira gestão do CRN-3: 

os docentes da Faculdade de Saúde Pública da USP 
estavam reunidos para montar o primeiro grupo 
que comporia o Conselho. Eu fui convidada pela 
professora Rosa Nilda Mazzilli¹  para integrar esse 
grupo. Eu não sabia muito bem o que era, mas como 
era um convite da Rosa Mazzilli, eu decidi aceitar. 
Ela achava que eu daria conta do recado.

Vera Leça participou do processo para a formação 
do Regional de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do 
Sul. Ela traz na memória a complexidade dos desafios 
que tiveram naquele momento, lembrando que

o Conselho foi estruturado por um ato do ministro do 
Trabalho, Murillo Macêdo² , mas sem nenhum tipo de 
orientação, nenhum tipo de verba. Foi uma época bas-
tante atribulada até que conseguíssemos delinear os 
caminhos a serem traçados. Contamos com ajuda de 
contribuições voluntárias; da Apan; e das conselheiras. 
Foi assim que começamos a trabalhar para o CRN-3.

Todas as conselheiras fundadoras colaboraram, 
inclusive com doações de móveis e dinheiro para que 
os primeiros passos fossem possíveis. As reuniões nor-
malmente aconteciam na sede da Apan, mas também 
houve reuniões nas casas de algumas delas.

Sem verba, como lembra Vera Leça, o CRN-3 não ti-
nha recursos nem para as despesas básicas. Já na segunda 

reunião do plenário, realizada na casa de Maria Lúcia, no 
dia 12 de agosto de 1980, a presidente recém-nomeada so-
licita que cada conselheira faça a doação de CR$1.000,00 
(mil cruzeiros). Foi com esse dinheiro que a instituição 
conseguiu arcar com os gastos iniciais, que, entre outros, 
iam desde as fichas de inscrição dos profissionais até os 
livros para o registro das atas das reuniões.

Embora na época já existissem conselhos de clas-
se de outras áreas da saúde, como o de Medicina, que 
já contava com nutricionistas inscritos, havia uma de-
manda reprimida dos profissionais que ansiavam por 
um conselho próprio, que acompanhasse de perto o 
crescimento da profissão no Brasil, o surgimento de 
novas áreas de atuação e que olhasse para a Nutrição 
como prioridade. Vontade que fica evidente nas pala-

¹ Rosa Nilda Mazzilli foi a primeira coordenadora do curso de Nutrição na Universidade de São Paulo e pioneira no desenvolvimento de inquéritos alimentares populacionais.
² Murillo Macêdo foi ministro do Trabalho do governo de João Figueiredo (1979-1985), o último presidente da ditadura militar.

Registro de uma das primeiras reuniões do CRN-3 no início da 
década de 1980, em São Paulo (SP). Em destaque, a presidente 
Maria Lúcia Ferrari Calvanti, de inscrição CRN-3 1
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vras da Vera Leça. Pontuando que naquela época ain-
da não havia obrigatoriedade de inscrição, ela lembra 
que “quando abrimos as inscrições, formou-se uma fila 
enorme nas escadarias da sede da Apan para os nutri-
cionistas efetivarem suas inscrições no CRN-3”.

As carteiras de identidade profissional
Os primeiros números de registro profissional do 

CRN-3 foram destinados aos profissionais que parti-
ciparam do movimento de organização e implantação 
do conselho. O critério de entrega dos registros teve a 
seguinte ordem: membros da diretoria, demais mem-
bros titulares e, na sequência, membros suplentes do 
colegiado. Depois foram as delegadas junto ao CFN, os 
diretores da Apan, membros das comissões daquela as-
sociação e, por fim, os nutricionistas voluntariamente 
inscritos, que já estavam com seus processos deferidos 
para ingresso no CRN-3.

Aos primeiros cem inscritos foi concedida uma ce-
lebração dedicada à entrega das carteiras de identidade 
profissional. A cerimônia acontece no dia 8 de maio de 
1981 , em um dos anfiteatros do Hospital das Clínicas 
de São Paulo, precisamente no Instituto da Criança. 
Nina conta como foi uma das primeiras profissionais a 
receber a carteira para atuar como nutricionista:

entre esses 100, eu estava lá. Daí a justificativa do 
meu CRN ser o número 55! As pessoas acham que 
eu sou mais antiga (risos), mas é porque eu era uma 
das mais jovens que, junto com outros, estava en-
volvida no empenho de fazer o conselho acontecer. 

Obrigatória para o exercício da profissão, a car-
teira de identidade profissional é o documento emiti-
do pelos conselhos regionais que comprova a aptidão 
técnica, de acordo com a Lei Federal nº 6.206/1975. 
Os documentos emitidos pelo CRN-3 aos nutricio-
nistas e técnicos em nutrição e dietética são reconhe-
cidos legalmente para identificação da pessoa física, 
podendo substituir outros, como por exemplo o Re-
gistro Geral - RG.

A primeira versão da carteira de identidade pro-
fissional emitida pelo CRN-3 lembra um passaporte: 
com várias folhas para o registro da atuação profis-
sional do portador. Célia Gonçalves de França Silva, 
do setor de Cadastro, responsável pelo atendimento 
à pessoa física, lembra que o CRN-3 também emitia 
ao profissional a cédula de identidade profissional. 
Documento em papel, datilografado, que muitos 
plastificavam.

Para os técnicos em nutrição e dietética os livretos 
com capa dura eram entregues na cor vermelha, en-

1981 – No dia 8 
de maio aconte-
ce a celebração 
para entrega 
das primeiras 
100 carteiras 
de identidade 
profissional 
aos inscritos do 
CRN-3. O even-
to foi realizado 
no anfiteatro 
do Hospital das 
Clínicas de São 
Paulo.

Solenidade de entrega das 100 primeiras carteiras de identidade 
profissional. Na foto, Irene Viesti, Olga Amancio e Elly Libutti
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quanto os nutricionistas recebiam na cor verde. Todas 
as atividades profissionais relacionadas aos conselhos 
regionais eram anotadas no documento. Célia França 
lembra que

quando tinha eleição, nós carimbávamos a partici-
pação. Era uma etiqueta lançada no “passaporte”. A 
pessoa alterou o nome, nós registrávamos lá. Havia 
também muita mudança de regional. O profissio-
nal solicitava a transferência para outro regional. 
Chegava lá e era feita a anotação. Inscrições secun-
dárias também. O profissional vai atuar em duas ou 
mais localidades, então tinha anotação. Era mais ou 
menos para isso. 

 Esses 2 modelos foram utilizados entre 1980 e 
2010  até serem unificados a partir da publicação da 
Resolução nº 466/2010, do Conselho Federal de Nu-
tricionistas. Nesse momento, o CRN-3 passa a emitir 
a carteira de identidade profissional em versão com-
pacta, que substitui o livreto por um cartão plástico, 
em formato e tamanho próximos ao de um cartão de 
crédito.

Ao longo dos anos, diferentes layouts do documento 
foram emitidos. As cores verde e vermelho, continuam 
a identificar se o profissional é nutricionista ou técni-
co. Nas primeiras versões em plástico PVC, uma foto 
no tamanho 2x2 e a digital do polegar estão na frente 
do documento. Depois, por volta do ano de 2017, a foto 
foi ampliada para o padrão 3x4 e a digital do polegar 
foi para o verso.

Funcionária desde 1988, Magda Regina Rocha, 
gerente geral do CRN-3, conta que a versão atual é 
emitida por uma empresa terceirizada responsável 
pela padronização e qualidade nos processos de produ-
ção do documento. Mas nem sempre foi assim. Magda 
lembra que

um dia recebemos um questionamento da Polícia 
Federal, que estava emitindo o passaporte de duas 
nutricionistas. No ofício, foi anexada a imagem de 
duas carteiras completamente diferentes, até nas 
cores e na presença ou não da impressão digital. 
Eles queriam saber qual das duas versões era váli-
da. Eu tive que responder que até o momento não 
tínhamos a padronização do documento e que as 
duas versões eram autênticas. Quase que uma das 
profissionais foi impedida de emitir o passaporte!

2010 – As car-
teiras de identi-
dade profissio-
nal deixam de 
ser no formato 
de livreto para  
ganhar versão 
compacta, em 
acordo a resolu-
ção nº 466/2010 
do CFN.
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Vale lembrar que um país de dimensões continen-
tais como o Brasil, enfrenta diferentes realidades e 
demandas. Ao longo dos anos, a emissão e modelo 
da carteira de identidade profissional foi discutida 
por diversas vezes pelo Conselho Federal de Nutri-
cionistas com regionais favoráveis à padronização e 
terceirização do processo, enquanto outros preferem 
realizar a confecção do documento dentro do pró-
prio conselho, usando o corpo administrativo para as 
emissões.

No caso do maior regional do país, o CRN-3, essa 
prática se demonstrou insustentável e o episódio com 
a Polícia Federal contribuiu para o conselho abrir pro-
cesso licitatório e contratar uma empresa especializada 

na emissão de documentos, incluindo a expertise com 
órgãos governamentais, para atender aos profissionais 
de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Atualmente, todo o processo é terceirizado, desde 
a confecção até a logística de entrega do documento 
ao portador. No 3º regional, que chega a ter uma de-
manda vinte vezes superior aos demais conselhos da 
categoria, seria custoso e moroso manter uma estru-
tura administrativa para confecção das carteiras de 
identidade profissional. Se antes o documento podia 
demorar meses para ser entregue, agora todo o pro-
cesso acontece em poucas semanas.

Além disso, Magda Rocha relata que para a coleta 
local havia a necessidade de recursos que garantissem 
a qualidade técnica e a segurança necessária para dar 
autenticidade à foto e à assinatura do profissional, afi-
nal, o documento emitido pelo regional é válido em 
todo território nacional, “um documento que substitui 
o RG convencional. Então, a terceirização foi a nossa 
garantia de que o resultado seria satisfatório”.

O próximo passo deve ser a emissão das carteiras 
digitais. Um projeto que o CRN-3 acredita já faz al-
guns anos e que agora está sendo estudado pelo CFN. 
O objetivo não é eliminar a emissão física, uma vez que 
os profissionais não são obrigados a dispor dos recur-
sos tecnológicos necessários para apresentar a versão 
digital do documento, mas aqueles que quiserem, terão 
acesso rápido e simples, via smartphone.

A versão digital também viabiliza a inserção da 
certificação digital, que é importante para a atuação do 
profissional. Nas palavras de Magda Rocha, 

Marta Regina Gomes, na época chefe do setor de Cadastro, em palestra 
orientativa aos novos inscritos em 2009
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a ideia é que se tenha as duas versões: tanto a digi-
tal quanto a física. Dada a realidade do Brasil, é pre-
ciso ponderar que alguns profissionais não tenham 
equipamentos adequados para o formato digital e 
por isso deve ser mantido o formato físico.

A primeira sede na Av. Paulista
Os primeiros anos dos conselhos regionais foram 

prósperos, do ponto de vista da consolidação da pro-
fissão. De acordo com o gráfico retirado de um bole-
tim emitido pelo Conselho Federal de Nutricionistas, 
houve o crescimento de 4 mil para 10 mil registros de 
nutricionistas entre 1982  e 1986. Isso significa que, 
em quatro anos, cerca de 6 mil profissionais efetivaram 
suas inscr ições nos CRNs.

 Os números continuaram crescendo exponencial-
mente. No ano de 2020, o CFN tinha mais de 160 mil 
profissionais da categoria no Brasil, dos quais cerca de 
50 mil inscritos estão sob a jurisdição do CRN-3.

Vera Leça, que assume a presidência no 2º cole-
giado (1983-1986), conta que um dos seus objetivos 
era dar continuidade ao legado de desenvolvimento e 
prosperidade, iniciado por Maria Lúcia. Em nome des-
se objetivo, teve início a busca de um local que estives-
se de acordo com os requisitos definidos pela diretoria 
naquele momento.

Em dezembro de 1984 , o CRN-3 conquista sua 
primeira sede na Avenida Paulista, uma das vias mais 
emblemáticas e conhecidas da capital de São Paulo. No 
cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, a 
primeira propriedade do CRN-3 havia pertencido a um 
casal aristocrata da sociedade paulistana.

Raul recorda que naquele momento existia um 
vínculo dos conselhos regionais de todas as catego-
rias profissionais com o Ministério do Trabalho. Ao 
final de cada ano, em caso de balanço de caixa positi-
vo, o conselho era obrigado a transferir uma grande 
porcentagem desse valor para o órgão federal, com a 
justificativa de contribuir para a saúde financeira dos 
conselhos que ainda não tinham as condições necessá-
rias para a independência financeira.

Foi neste cenário que São Paulo, impulsionado por 
Maria Lúcia, já na gestão da Vera Leça, compromete 
praticamente todo o caixa do CRN-3 para a compra 
do imóvel próprio. Além disso, houve empréstimos por 
parte do Regional e o envolvimento direto das conse-
lheiras daquela gestão que assumem a responsabilida-
de financeira para a aquisição da sede própria.

Raul lembra que Maria Lúcia era muito proativa, 
determinada e que a compra do imóvel impressionou 
os outros regionais: 

São Paulo tinha uma força muito maior. Até porque 
quando só tinha 6, 7, até 9 conselhos regionais, al-
guns tinham 2 representantes no conselho federal. 
São Paulo e Mato Grosso do Sul sempre tiveram 
mais de uma função, justamente pela quantidade de 
profissionais.

Na visão de Raul, São Paulo nunca vai deixar de 
ser importante. Ele fala que “muitas vezes São Paulo 
puxa o sistema, sai na frente. Não adianta. Parece que 
a inovação está em São Paulo”.

Magda Rocha menciona a dedicação das conselhei-
ras e funcionários daquela época para o desenvolvi-
mento do Regional:

1982 – 1986 
– Crescimento 
profissional, 
passando de 
4 mil para 10 
mil inscritos 
nos conselhos 
regionais dos 
nutricionistas 
em todo Brasil.
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como não tinha muito dinheiro logo no começo, 
muitas conselheiras trouxeram móveis das suas 
casas para compor o espaço. Eu lembro de uma 
mesa na recepção do conselho! Usávamos para 
colocar os folhetos do CRN-3 e pertenceu a Léa 
Kirjner Ostronoff³ . Os conselheiros também ab-
dicaram da ajuda de custo para deixar toda a re-
serva financeira para os salários dos funcionários 
e gastos administrativos, em nome da constitui-
ção do Conselho.

Raul sente orgulho dessa história. Diz que muitos 
dos novos profissionais, inclusive professores de hoje, 
não conhecem a história dos pioneiros e seus esforços 
para a criação das entidades representativas no campo 
da nutrição, “não apenas dos conselhos, mas também 
das associações”. Vera Leça até hoje se sente comovida 
com o empenho conjunto e o esforço feito pela dire-
toria do CRN-3 para a compra do imóvel próprio. A 
sede própria era a realização de mais um sonho para 
as conselheiras. “Quando fechamos o negócio, foi um 
momento emocionante. A gente fez um brinde com 
copo de papel e guaraná, porque era tudo que o nosso 
dinheiro podia comprar”, finaliza.

A proximidade do Regional com os profissio-
nais: a criação das representações e delegacias 
em outras capitais e no interior dos estados

O CRN-3 sempre esteve preocupado com a abran-
gência geográfica de sua atuação. Ainda na primeira 
década de existência, houve a iniciativa de expandir a 
presença do Regional para além da sede na cidade de 
São Paulo. Nesse processo, a contribuição de nutricio-
nistas voluntários foi fundamental para a criação das 

primeiras representações nos demais estados e cidades 
do interior.

Luiz Paulo de Carvalho Junior, nutricionista e coor-
denador de fiscalização do CRN-3, conta que o trabalho 
dos fiscais nos anos iniciais era bem complicado. Os pro-
fissionais precisavam se deslocar da capital paulista para 
cidades do interior, incluindo os outros 2 estados para a 
realização das visitas técnicas. Segundo Paulo, 

nós fazíamos o que a gente chamava de semana de 
interiorização. Saíamos uma vez por ano para de-
terminada região. Ficávamos uma semana naquele 
lugar. Fazendo visita, de segunda a sexta-feira. Nós 
fazíamos as visitas porque havia alguma denúncia 
ou porque sabíamos da necessidade de alguma em-
presa. Na viagem, também aproveitávamos para 
procurar por empresas na região e verificar se havia 
um nutricionista no quadro de funcionários.

Nesse cenário, entendendo que a fiscalização ainda 
não era tão eficaz quanto a sociedade precisava e o con-

Cristina Bignardi, Dulce Ribas, Silvia Cozzolino e funcionárias na 
inauguração da sede própria da delegacia de Campo Grande (MS) 
em 2015

³ Léa Kirjner Ostronoff foi vice-presidente do 1º colegiado (1980-1983) e presidente do 3º colegiado (1986-1988). Sua inscrição no CRN-3 foi a nº 002 e em sua homenagem, o 
auditório do Regional, na sede da Faria Lima, foi batizado com seu nome.
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selho ansiava, o CRN-3 começa o processo de descen-
tralização, com a criação das primeiras representações 
e depois delegacias em distintos lugares da abrangên-
cia geográfica do conselho.

A primeira representação começa no ano de 1987, 
no Mato Grosso do Sul. Separado do Mato Grosso 
no ano de 1977 e elevado à condição de estado da fe-
deração em 1979, a região entra nos anos 1980 com 
expressivas taxas de crescimento populacional e so-
cioeconômico. Por isso, mesmo com outras cidades no 
interior do estado de São Paulo e a capital do Paraná 
terem mais nutricionistas inscritos, a gestão do cole-
giado (1986-1988), presidido por Léa Ostronoff, optou 
por criar a primeira representação em Campo Grande.

Rosângela dos Santos Ferreira foi a nutricionista 
escolhida para ser a primeira representante do CRN-
3 fora da capital paulista. Depois, no início de 1991, 
veio a nutricionista Dulce Lopes Barboza Ribas, que 
lembra que

naquele tempo, a representação era voluntária com 
encargos. Você tinha que encontrar um espaço, seja 
na sua casa, seja no seu local de trabalho, para po-
der guardar toda a documentação. O representante 
tinha que receber todos os graduados em nutrição 
que se formavam ou chegavam no estado. Para po-
der exercer a profissão, os nutricionistas tinham 
que se inscrever no conselho, então eles buscavam 
o representante, que acolhia tanto os nutricionistas 
quanto os graduandos em Nutrição. Eu era respon-
sável por coletar a documentação necessária para a 
inscrição e fazer todo o esclarecimento do que tí-
nhamos naquele momento para os novos nutricio-
nistas graduados.

A segunda representação é aberta no ano de 1988, 
na cidade de Curitiba, capital do Paraná. Edilceia Do-
mingues do Amaral Ravazzani foi a primeira represen-
tante. No ano seguinte, 1989, surge a representação 
em Londrina, já na gestão da Avany Maria Xavier Bon 
como presidente do CRN-3.

Entrando na década de 1990, a expansão das repre-
sentações segue para o interior paulista. Em 1995, Rye 
Katsurayama de Arrivilaga, que na época coordenava o 
curso de Nutrição na Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-Campinas), ocupa um pequeno espaço na facul-
dade para abrigar a representação do CRN-3 na cidade 
de Campinas.

Devido ao potencial da região, Rye Arrivilaga co-
ordena uma pesquisa desenvolvida em parceria com 
outras universidades e entidades da região, demons-
trando a necessidade da criação de uma delegacia para 

1987 – Surge 
a primeira 
representação 
do CRN-3, no 
estado do Mato 
Grosso do Sul.

1988 – Inaugu-
rada a segunda 
representação 
do CRN-3, 
no estado do 
Paraná.

Década de 1990 
– Expansão das 
representações 
do CRN-3 no 
interior paulista

Rye Arrivilaga, Beatriz Tenuta e Maria Cristina Faber Boog, durante 
a inauguração da delegacia de Campinas (SP), em 1998
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atender às demandas dos inscritos que moram no inte-
rior de São Paulo. Os resultados do estudo são encami-
nhados ao CRN-3, que decide transformar a represen-
tação em delegacia.

A primeira delegacia do CRN-3 foi inaugurada 
em 1998, na cidade de Campinas. Com funcionários 
contratados e horário comercial para o expediente, a 
delegacia viabiliza melhorias administrativas e maior 
fiscalização na região. Mesmo depois de deixar a re-
presentação voluntária no CRN-3, Rye Arrivilaga se 
manteve próxima à delegacia e ao conselho. A nutri-
cionista conta que a nova sede, próxima à rodoviária, 
favorecia os inscritos que não residiam em Campinas: 
“como a maioria chegava na cidade de ônibus, era pos-
sível ir a pé até o local”.

Ribeirão Preto foi a cidade escolhida para a segun-
da representação no interior de São Paulo. Na ocasião, 
um evento marca a inauguração, no dia 23 de novem-
bro de 1996, reunindo palestras sobre as diferentes 
áreas de atuação dos profissionais, o código de ética e 
a atuação dos representantes nas imediações da cidade. 
Três anos depois, em 1999, a cidade de Bauru é esco-
lhida para abrigar a última representação do Regional.

Após esse período expansionista, o CRN-3 in-
gressa no século XXI com a centralização dos ser-
viços e atendimento na sede em São Paulo. Em 2003, 
a delegacia de Campinas tem suas atividades encer-
radas pela proximidade com a capital paulista e a 
avaliação da época, que entendeu que os números 
de inscritos, de atendimentos e de fiscalizações não 
justificavam a manutenção da estrutura local para 
manter a delegacia.

Contudo, passados poucos anos, o crescente nú-

mero de profissionais inscritos e as demandas da re-
gião metropolitana de Campinas levaram  o Regional 
a reavaliar sua decisão. Com a eleição do 9º colegiado, 
presidido por Olga Maria Silverio Amancio, o CRN-
3 decide reabrir, em 2007, a unidade de Campinas, 
transformar as representações em delegacias e incluir 
a presença em novas cidades. Hoje, o Regional conta 
com nove delegacias localizadas em Campo Grande, 
no Mato Grosso do Sul e nos municípios de Bauru, 
Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, San-
tos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e 
Sorocaba.

Com a presença local, Luiz Paulo conta que as 
delegacias permitem que o inscrito tenha um conta-
to muito mais próximo com o CRN-3, criando maior 
vínculo afetivo, sentimento de pertencimento e orgu-
lho na forma com que são representados. Nas palavras 
dele os profissionais já sabem quais são os dias em que 
os fiscais estão de plantão.

Nos procuram quando precisam do atendimento 

Rosana Nogueira, Denise Hernandez, Silvia Cozzolino, 
Luiz Paulo,  conselheiras e funcionários na inauguração 
da sede própria da delegacia de Campinas em 2017

1998 – Apoiado 
nos estudos da 
Dra. Rye Arrivi-
laga, realizados 
em parceria com 
pesquisadores 
e universidades 
do interior pau-
lista, o CRN-3, 
inaugura sua 
primeira delega-
cia, na cidade de 
Campinas.
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técnico de um fiscal, vão na delegacia para tirar 
uma dúvida com o assistente técnico. Então tem 
toda essa proximidade com o inscrito.

Ainda de acordo com o coordenador de fiscaliza-
ção, as delegacias têm suas particularidades e suas ca-
racterísticas próprias.

Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, por exem-
plo, têm uma linha mais voltada para a indústria. Nós 
temos muitos inscritos que atuam em serviços de ali-
mentação nessa região. Para fazer um comparativo, na 
região de Santos, temos destaque na atuação em ins-
tituições de longa permanência para idosos, por haver 
muitos idosos e também um número considerável de 
profissionais que atuam no ramo do turismo e gastro-
nomia, por ser uma área litorânea. Por isso é importan-
te termos um fiscal que conheça bem aquela região, que 
seja presente e que saiba direcionar a fiscalização.

Saída do Paraná para a criação do CRN-8
“O CRN-8 é um filho do CRN-3. Obviamente que 

a nossa ligação é umbilical, como mãe e filho. Nossa 
relação com o CRN-3 sempre será muito maior do que 

com os outros regionais. Essa ligação nos aproxima 
muito”. É assim que Raul se refere ao vínculo entre os 
dois conselhos.

Quando o nutricionista aceitou o convite de Olga 
Amancio para participar da gestão do 9º colegiado do 
CRN-3 (2005-2008) foi na condição de estudar a via-
bilidade e dar seguimento ao desmembramento do es-
tado do Paraná.

Raul recorda que essa discussão já tinha acontecido 
nos anos 1990, mas naquele momento o Paraná não 
contemplava as condições financeiras e administrati-
vas necessárias para a criação de um novo regional. 
Em 2001 essa possibilidade voltou para a pauta dos 
conselheiros, mas o estado ainda não tinha inscritos 
suficientes para caminhar com as próprias pernas. 
Com a posse da nova gestão em 2005 e o crescimen-
to do número de profissionais paranaenses, o projeto 
amadurece e o cenário parece propício para o desmem-
bramento. Raul conta que 

a Olga Amancio determinou que fosse feito um 
estudo para avaliar a possibilidade de desmem-
bramento do Paraná. Entre fevereiro e outubro 
de 2005, eu, a assessora jurídica Célia Lucchese 
e coordenador contábil-financeiro Célio Simioni, 
começamos a fazer as projeções estatísticas e vi-
mos que sim, era possível. A separação foi apro-
vada em uma Plenária de outubro de 2005, e só 
então levamos o pedido ao CFN, quando a medida 
é aprovada. 

O estudo também confirmava que a saída do Pa-
raná não representaria queda na arrecadação para o 
CRN-3. Raul lembra que

Cerimônia de inauguração do CRN-8, em 2006
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de acordo com as projeções que nós fizemos, o nú-
mero de novos inscritos que se associaram ao CRN-
3 era suficiente para cobrir a saída dos inscritos 
paranaenses. Assim nós conseguimos ter uma ideia 
do quão grande foi a expansão das formações em 
nutrição no estado de São Paulo naquela época.

Todos estavam em comum acordo com a decisão, 
inclusive os profissionais do Mato Grosso do Sul fo-
ram convidados, caso desejassem, para acompanhar o 
Paraná na criação de um novo regional. Segundo Raul, 
apesar do estado do Paraná também fazer fronteira com 
o Mato Grosso do Sul, havia uma proximidade geográ-
fica maior com São Paulo e não houve o interesse, na 
época. Também havia certa preocupação com a questão 
financeira, uma vez que o novo regional não somaria seu 
orçamento à arrecadação de São Paulo, mas os profissio-
nais do Paraná entenderam que o ganho de proximidade 
e foco para fiscalização, no atendimento aos profissio-
nais, seria uma grande conquista.

São Paulo, a partir da sede do CRN-3, deu todo 
apoio e suporte para essa transição. Após a aprovação 
da separação pelo CFN, houve uma comissão respon-
sável para acompanhar o processo in loco, formada pela 
gerente técnica, Lúcia Helena Lista Bertonha, a gerente 
administrativa, Magda Regina Rocha, a assessora jurí-
dica, Célia Aparecida Lucchese, o coordenador contábil-
-financeiro, Célio Herrera Simioni, o assessor de tecno-
logia da informação, Marcos Rodrigo Morais e a chefe 
do setor de cadastro, Marta Regina Gomes. 

Durante os primeiros meses do CRN-8, as conselhei-
ras do CRN-3 foram responsáveis pela gestão e deman-
das dos dois regionais. A equipe técnico-administrativa 
cuidou de todos os detalhes para que o CRN-8 pudes-

se seguir independente. Questões como a mudança dos 
contratos de aluguel, a transferência dos funcionários 
que já trabalhavam no estado, mas eram contratados de 
São Paulo, e até as estruturas e sistemas de TI foram 
acompanhadas de perto pela comissão formada. Tudo 
foi pensado e gerido enquanto aconteciam as eleições 
para a posse do primeiro colegiado.

Raul foi eleito o primeiro presidente do CRN-8. 
Toma posse em maio de 2006, junto ao primeiro cole-
giado. O Regional 8 entra para a história como o pri-
meiro conselho de nutricionistas criado para atender 
um único estado. Somente no ano seguinte, em 2007, é 
que o CRN-9 foi criado para atender o estado de Minas 
Gerais e, depois, em 2009,  o CRN-10, para atuar no 
estado de Santa Catarina.

Segundo Raul, a desvinculação com São Paulo e 
Mato Grosso do Sul foi pautada por algumas vanta-
gens, que consideraram criar uma jurisdição com ape-
nas um estado. A principal delas está na relação de as-
sistência aos profissionais: “A agilidade de fiscalização 
é muito maior. A capilaridade e os caminhos a serem 
percorridos são menores, então nós conseguimos ser 
muito mais ágeis quanto a supervisão e fiscalização 
dos inscritos”.

2006 – Criação 
do CRN-8 para 
atender os ins-
critos do Estado 
do Paraná, com 
apoio do CRN-
3, que passa 
a atender os 
inscritos de São 
Paulo e Mato 
Grosso do Sul.

2007 – Criação 
do CRN-9.

2009 – Criação 
do CRN-10.

Raul Von Der e nutricionistas durante a entrega do 
prêmio Dra. Eliete Salomon Tudisco 2015, em Curitiba 
(PR), antes da criação do CRN-8



37

DELEGACIAS DO CRN-3

SorocabaSão José dos Campos

São José do Rio PretoSantosRibeirão Preto

Presidente PrudenteCampo GrandeCampinasBauru
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Regulamentação 
da profissão dos 
nutricionistas, 
os técnicos e 
as eleições do 
Regional
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A década de 1980 é marcada pela reabertu-
ra democrática. No ano de 1985, termina 
a ditadura militar que esteve no poder do 

país por 21 anos. Ainda assim, as eleições diretas só 
voltaram em 1989, impulsionadas pelo movimento das 
Diretas Já: marcada pelo povo nas ruas com as caras 
pintadas de verde e amarelo.

Nas urnas, Fernando Collor de Melo vence as elei-
ções com a promessa de reformas econômicas que ti-
nham como principais objetivos combater a inflação e 
a instabilidade financeira que o país atravessava. Seu 
carro-chefe, o pacote econômico Plano Brasil Novo, 
também conhecido como Plano Collor, entra em vigor 
no dia 16 de março de 1990 , no dia seguinte a sua pos-
se. Constituído por uma série de medidas consideradas 
impopulares, o governo ganha alta rejeição com a mais 
impactante delas, o confisco dos valores depositados 
em cadernetas de poupança, contas correntes e aplica-
ções financeiras.

 Estima-se que o governo federal confiscou o equi-
valente a 30% do PIB nacional, ou seja, aproximada-
mente 100 bilhões de dólares dos cidadãos e empresas 
brasileiras. Os saques foram limitados ao valor máxi-
mo de 50 mil cruzados novos, o que hoje equivale a 
aproximadamente R$ 8,3 mil. O bloqueio pegou toda 
a população de surpresa e com o CRN-3 não foi dife-
rente. O governo só começaria a devolver os valores 
confiscados em setembro de 1991 e, mesmo assim, di-
vididos em doze parcelas, com correção monetária e 
juros pré-fixados em 6% ao ano.

Sem o valor das inscrições anuais em caixa, o 
CRN-3 fica sem recursos para cumprir os compro-
missos financeiros e sobreviver ao tumultuado ano 

de 1990. Houve ampla mobilização, unindo esforços 
por parte da gestão de Akiko Miyagui junto às con-
selheiras, funcionários, nutricionistas e técnicos para 
superar a crise.

Entre as medidas adotadas, o CRN-3 pede ajuda fi-
nanceira para a categoria profissional. A adesão supera 
as expectativas e muitos profissionais, sensibilizados 
com a gravidade da situação, fazem pagamentos adi-
cionais. Uma quantia extra para colaborar.

1990 – Plano 
Collor confisca 
os valores 
depositados 
em caderneta 
de poupança, 
contas correntes 
e financeiras, 
ameaçando a 
sustentabilidade 
econômica do 
CRN-3.

Nina Corrêa solicita apoio e empenho da categoria para aprovação 
do projeto que deu origem a Lei 8234/91, que trata das atividades 
privativas do nutricionista
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Nina estava entre as conselheiras do 4º colegiado 
(1990 -1992), que de maneira unânime, renunciaram 
a ajuda de custo a que tinham direito para doar o va-
lor integral ao caixa do Regional. Além disso, para 
evitar demissões e conseguir honrar com os honorá-
rios de todo quadro funcional, houve um acordo com 
os funcionários, para que a jornada de trabalho fosse 
reduzida em 20%, assim como seus salários, pelo pe-
ríodo necessário ao restabelecimento da saúde finan-
ceira do CRN-3.

Entretanto, os funcionários não obedeceram ao 
acordo! Frente às adversidades, eles participam da 
mobilização conjunta para a sobrevivência do CRN-3: 
aceitam a redução dos salários, mas fazem questão de 
continuar trabalhando em tempo integral, mesmo com 
toda a incerteza e instabilidade do período. Em sua 
memória, Magda Rocha resgata o sentimento comum 

aos funcionários do Regional: “a diretoria conduziu a 
situação de forma tão transparente que envolveu todo 
mundo, até mesmo o profissional inscrito”.

Superadas as adversidades, no ano seguinte, chega 
um telegrama na sede do CRN-3:

TENHO O PRAZER DE INFORMAR QUE SANCIO-
NEI HOJE A LEI NR 8.234, QUE “REGULAMENTA 
A PROFISSÃO DE NUTRICIONISTA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”
CORDIAIS SAUDAÇÕES
FERNANDO COLLOR - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

 
O mesmo presidente responsável pela crise finan-

ceira sem precedentes na história do Regional, parabe-
niza os profissionais pela conquista, o que representa 
um grande avanço para os nutricionistas da época.

Com o crescimento do campo, foi natural que as 
diretrizes oficiais que dispunham sobre o ensino su-
perior e o exercício da profissão, aprovados na Lei nº 
5276/67, estivessem defasadas. Após uma série de de-
bates entre conselhos, associações e sindicatos, houve 
uma nova proposta para a publicação da segunda lei 
referente à regulamentação da profissão do nutricio-
nista. Apresentada no Congresso Nacional pelo depu-
tado federal Hermes Zanetti, no ano de 1989, a Lei nº 
8.234, entrou em vigor 2 anos depois, em 17 de setem-
bro de 1991.

“Isso, para nós, foi um grande avanço”, lembra Nina, 
conselheira à época, que considera a nova regulamenta-
ção uma grande vitória para a categoria, uma vez que já 
havia demanda em novas áreas para os nutricionistas.

 

1990 – 1992 – 
Mobilização de 
conselheiras e 
funcionários, 
com ampla ade-
são e apoio dos 
inscritos para 
que o CRN-3 
continuasse a 
funcionar regu-
larmente.

1991 - Sancio-
nada a Lei 8.234 
que regulamenta 
a profissão de 
Nutricionista. 
Presidente 
Fernando Collor 
envia telegrama 
ao CRN-3.

Telegrama do presidente Collor parabenizando o CRN-3 pela 
regulamentação das atividades privativas do nutricionista
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CRN-3 também é a casa dos técnicos em nutri-
ção e dietética - TND

A formação técnica, no Brasil, começa em 1909, 
por iniciativa do presidente Nilo Peçanha (1909-1910), 
patrono da educação profissional e tecnológica. No 
ano seguinte, institutos profissionais são criados em 
bairros operários da cidade de São Paulo e em 1933, o 
estado, via Decreto nº 5884, inclui a disciplina de arte 
culinária, no ensino para mulheres.

Nos primeiros anos do ensino profissionalizante 
no estado de São Paulo, havia divisão entre o ensino 
destinado às artes industriais para homens e às artes 
domésticas para mulheres. Até o ensino de economia, 
que por influência dos Estados Unidos, Bélgica e Ar-
gentina é inserido na grade curricular dos cursos a 
partir dos anos 1920, estava relacionado aos hábitos 
de consumo para a organização do lar.

Em 1939, os cursos começam a caminhar para a 
prática profissional com o Decreto Estadual nº 10.033, 

que desmembra a Educação Doméstica em duas for-
mações: curso de dietética para “donas de casa” e auxi-
liares em alimentação, para profissionais com atuação 
em serviços de alimentação, professoras das escolas 
profissionais do estado e direção de lactários e cozi-
nhas de distribuição de alimentos a adultos sadios.

Com a Lei Estadual nº 2.318/1953, surge o curso 
para formação de dietista, com o termo, agora, asso-
ciado à prática profissional. No ano de 1961, foi criado 
o técnico em dietética e somente em 1971, o Conse-
lho Estadual de Educação (CEE), na Deliberação nº 10 
criou o curso técnico em nutrição e dietética.

O nome do curso, utilizado até os dias atuais, tam-
bém é aprovado pelo Conselho Federal de Educação 
(CFE), no Parecer nº 4.089/1974, que estabelece o téc-
nico em nível de 2º grau no setor de nutrição. O pare-
cer federal estabelece as matérias do curso, os campos 
de atuação e o descritivo da formação.

No CRN-3, um ano após a compra do imóvel na 
Av. Paulista, a resolução do CFN nº 57/1985, tornava 
obrigatória a inscrição dos técnicos em nutrição e die-
tética nos conselhos regionais. A decisão revogava a 
resolução anterior nº 033/1982, que já possibilitava a 
inscrição dos técnicos de 2º grau na área de alimenta-
ção e nutrição de maneira voluntária.

Diante da obrigatoriedade da inscrição, o CRN-3 
convoca os técnicos, no ano de 1985, para realizar suas 
inscrições. O comunicado foi feito em jornais de gran-
de circulação da época, como O Estado de S. Paulo e 
a Folha de S. Paulo, mas mesmo com as publicações, o 
número de profissionais que, de fato fazem suas inscri-
ções fica abaixo do esperado pelo Regional que opta 
por estender o prazo até o ano de 1986. Começa uma 

1985 - Reso-
lução do CFN 
nº 57 torna 
obrigatória a 
inscrição dos 
técnicos em nu-
trição e dietética 
nos conselhos 
regionais.

Evento em comemoração ao Dia do TND, SP, 2005
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nova campanha de incentivo à inscrição. Desta vez, in-
formando que após o prazo estabelecido, profissionais 
não-inscritos estariam sujeitos às penalidades previs-
tas na legislação.

Segundo Célia Lucchese, assessora jurídica do 
CRN-3, “com a determinação de obrigatoriedade de 
inscrição em 1985, ocorreram uma série de conflitos 
e questionamentos com relação à falta de regulamen-
tação da profissão dos TNDs” nos anos seguintes. 
Diante os questionamentos, foi realizada consulta ao 
Ministério do Trabalho, que no Parecer nº 193/1989 
informou que a profissão dos técnicos em nutrição e 
dietética, de 2º grau, não estava regulamentada.

Sem a regulamentação, o Conselho Federal dos 
Nutricionistas revoga a Resolução de 1985, no dia 22 
de março de 1990,  com a publicação da Resolução nº 
99, divulgando o entendimento de que sem a regu-
lamentação não era possível assumir a responsabili-
dade de dar condição para a habilitação profissional, 
cobrar anuidades e fiscalizar. O parecer também de-
termina que os conselhos regionais deixem de reali-
zar novas inscrições dos técnicos e aqueles, já inscri-
tos, puderam escolher entre permanecer ou não com 
a inscrição ativa.

Acontece que o Decreto Federal nº 90922/1985, 
embora não tratasse diretamente do profissional da 
nutrição, exigia que técnicos estivessem inscritos 
nos respectivos conselhos profissionais competen-
tes à jurisdição do exercício da atividade. Com isso, 
muitas empresas, na época, cobravam dos técnicos 
em nutrição e dietética a inscrição no conselho para 
contratação.

Esse impasse resulta em uma série de mandados de 

segurança individuais, ingressados pelo Sindicato dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas, que após a distribui-
ção legal, obtinham dos juízes, pareceres por vezes fa-
voráveis e por outras contrários, gerando uma situação 
híbrida para o CRN-3, que ficava obrigado a aceitar 
alguns pedidos para acatar a decisão judicial e rejeitar 
outros, conforme a resolução do CFN.

São Paulo, parece que era o único regional com 
essa situação atípica, uma vez que o estado também 
concentra o maior número de escolas técnicas e profis-
sionais do Brasil. Com base nas diferentes decisões, o 
Sindicato dos Técnicos Industriais e Agrícolas recorre 
à justiça, desta vez, com um mandado de segurança 
coletivo. Essa vitória do sindicato garante que o CRN-
3 faça o registro de todos os técnicos que solicitassem 

Profissionais da nutrição no curso Restaurantes Comerciais 
realizado no CRN-3, em conjunto com a Apan e SindiNutri-SP, 
em 2017

1990 - Reso-
lução do CFN 
nº 99 revoga 
resolução an-
terior e impede 
a inscrição de 
novos técnicos 
em nutrição 
e dietética 
nos conselhos 
regionais.
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a inscrição, independentemente da resolução do CFN. 
Lembrando que outros regionais não eram obrigados 
a realizar a inscrição dos técnicos.

Célia Lucchese informa que houve recursos, uma 
vez que por “dever de ofício”, os advogados do regional 
precisavam realizar as atividades inerentes a sua área 
técnica. No ano de 1998, a decisão da liminar de 1995 
foi confirmada pelo juiz da 16ª vara federal e, poste-
riormente, pelo TRF-3. Em 25 de agosto de 1998  os 
técnicos em nutrição e dietética conquistaram o direito 
de terem seu registro anotado no Conselho Regional 
de Nutricionistas, por meio da decisão do M.M. Juízo 
da 16ª Vara Federal. 

Os técnicos em nutrição e dietética sempre esti-
veram presentes no regional e a decisão judicial que 

obriga o CRN-3 a realizar a inscrição dos técnicos 
contribui para elevar a pauta no contexto nacional. 
Tanto que no ano seguinte, em 1999 , o CFN publi-
ca a Resolução nº 227/99 voltando a obrigatoriedade 
da inscrição do técnico para todos os regionais. Poste-
riormente, foram publicadas as Resoluções 312/2003, 
604/2018 e 605/2018.

No ano de 2018, é criado o Conselho Federal dos 
Técnicos Industriais (CFT) e seus regionais, que in-
cluem os técnicos em nutrição e dietética na convoca-
tória para inscrição no ano de 2019 . Essa informação 
chega primeiro no CRN-3, que recebe de alguns téc-
nicos o questionamento sobre em qual conselho eles 
deveriam realizar suas inscrições.

Célia Lucchese, junto com Lúcia Bertonha fazem 
uma avaliação das atividades privativas aos técni-
cos industriais e, em consenso, entendem que não 
há relação com as atividades dos técnicos em nutri-
ção e dietética. Em Brasília, junto com a advogada 

1998 - Técnicos 
em Nutrição e 
Dietética con-
quistam o direi-
to à inscrição 
especificamente 
no CRN-3, con-
forme decisão 
do M.M. Juízo 
da 16ª Vara 
Federal.

2019 – É criado o 
Conselho Federal 
dos Técnicos 
Industriais (CFT) 
que incluem os 
TNDs na convo-
catória, porém os 
conselhos entram 
em acordo no 
entendimento 
que o Sistema 
CFN/CRN é o 
mais adequado 
para a inscrição 
dos técnicos 
em nutrição e 
dietética.

Técnicos em nutrição e dietética, palestrantes, funcionários e conselheiras 
na comemoração do Dia do TND em 2018

Presidente do Sintenutri, Maria de Lurdes, na sede do 
CRN-3, em 2016



45

do CFN, elas fo-
ram até a sede do 
CFT. Em reunião 
com Wilson Wan-
derlei Vieira, pre-
sidente à época, 
deliberam que re-
almente os TNDs 
podem continuar 
com suas inscri-
ções no Sistema 
CFN/CRN.

Célia Lucchese 
lembra que Wil-
son Vieira disse: 
“a nossa briga era 
para que esse pro-
fissional não ficas-
se desamparado. 

Se hoje ele já está enquadrado em uma legislação que 
comporta a inscrição no Conselho de Nutricionistas, 
nós não vamos cobrar a inscrição”. E, realmente, ela 
lembra que no dia seguinte já tinha um comunicado no 
site do CFT com a decisão.

Referente à história dos técnicos em nutrição e die-
tética, também é importante lembrar que desde 2001 , a 
categoria, em São Paulo, conta com um sindicato pró-
prio, o SinteNutri, e que, desde 2013  tramita na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, o Projeto de Lei 5056/2013, 
da Deputada Erika Kokay (PT/DF), que regulamenta a 
profissão do técnico em nutrição e dietética.

Com parecer favorável do relator para aprovação, o 
projeto de lei já passou pela Comissão de Seguridade 

Social e de Família e está para ser votado a qualquer 
momento. Segundo Lúcia Bertonha, além da regula-
mentação, o projeto de lei visa garantir aos técnicos 
o direito de voto e a cadeira no colegiado do conselho 
federal e em todos os regionais.

 
A reestruturação administrativa e o primeiro 
concurso público

 Com a posse do 5º colegiado, Beatriz Aparecida 
Edméa Tenuta Martins assume a presidência do CRN-
3 no ano de 1992. Formada na Faculdade de Saúde Pú-
blica da USP, ela, que em gestões intercaladas, soma 11 
anos no comando do Regional, lembra que, na época, 
a profissão não tinha o status e a popularidade de hoje.

Foi um caminho muito longo e difícil em relação 
ao reconhecimento profissional. Entre 1992 e 1998, 
quando fui presidente, foi bastante complicado es-
tabelecer o nutricionista como um profissional im-
portante e atuante na área da saúde.

Apesar da regulamentação de 1991, ainda havia a 
necessidade de avanços para tratar das atribuições dos 
nutricionistas. Na sua primeira gestão, Beatriz Tenuta, 
promove diálogos sobre o tema, que ganha um livreto di-
vulgado pelo CRN-3. Ela lembra que o conteúdo deste 
material foi base para discussões em nível nacional, no 
CFN, que resultaram na publicação da Resolução nº 200, 
de 1998 que, pela primeira vez, define essas atribuições.

Depois foram incrementadas outras áreas em no-
vas resoluções porque o mercado cresceu, mas na 
descrição das primeiras atribuições, nós quise-
mos fazer isso com a participação dos profissio-
nais. Nós fizemos várias assembleias, reuniões... 

2001 – Os 
técnicos em nu-
trição e dietética 
ganham sindi-
cato próprio, o 
SinteNutri. 

2013 – A 
Câmara dos De-
putados recebe 
o Projeto de Lei 
5056/2013 para 
regulamentar a 
profissão do téc-
nico em nutrição 
e dietética.

Maria Helena Villar no Fórum Regional do 
Ensino em 2004, na época conselheira do 
CRN-3
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Sempre com a participação dos profissionais dan-
do sugestões, falando quais eram as atribuições 
que deveriam ser definidas para um nutricionis-
ta. Isso é uma coisa que me marcou muito naque-
la época.

Durante sua gestão, também houve a reformula-
ção do organograma funcional, antes mesmo da obri-
gatoriedade das contratações via concursos públicos. 
Para Beatriz Tenuta, o conselho é uma máquina ad-
ministrativa muito complexa. Com a visão de que as 
gestões das conselheiras passam, mas os funcionários 
permanecem, são dados os primeiros passos para as 
diretrizes dos planos de carreira, possibilitando cres-
cimento profissional dos funcionários.

Nesse modelo, a gerência técnica e a administra-
tiva ganham maior capacidade para execução. Beatriz 

Tenuta ressalta que,

na verdade, as pessoas pensam invertido, que é o pre-
sidente que manda, mas não é bem assim. As deci-
sões são de um colegiado, temos de decidir tudo em 
conjunto. Se você vir o organograma do conselho, 
quem manda é o plenário. Depois vem a diretoria 
e as comissões formadas pelas conselheiras. É uma 
hierarquia diferente das empresas, por exemplo.

Para ela, o trabalho do presidente acaba sendo 
mais burocrático, de responsabilidade financeira. De 
fato, segundo relata Evanilda Nogueira de Souza, 
secretária da entidade, mais conhecida como “Eva”, 
as gestões de Beatriz à frente do Regional são mar-
cadas por ela ser uma pessoa muito prática, rápida 
e centrada.

A secretária teve pouco contato com Beatriz Tenu-
ta nesse período, mas trabalhou próximo a ela duran-
te a gestão do 11ª colegiado, entre os anos de 2011 e 
2014. Acontece que Eva foi uma das primeiras concur-
sadas do Regional.

O primeiro concurso público realizado pelo CRN-
3 ocorreu no ano de 2004, com convocação em 2005 e 
efetivação em 2007, já na sede atual, localizada na Av. 
Faria Lima. Eva lembra que chegou a ir vez ou ou-
tra na sede da Av. Paulista, mas apenas para realizar 
trabalhos pontuais. Quem já era funcionário do Re-
gional obteve status de concursado por direito adqui-
rido, mas de 2004 em diante, novos funcionários só 
podem ser contratados após aprovação em concurso, 
de acordo com as normas do Tribunal de Contas da 
União – TCU.

Lúcia Helena Bertonha, Rosana Texeira, Eneo Alves, Laura Alonso, Débora 
Cabanes e Viviani Fontana, em evento no CRN-3

2004 – Foi 
criado o 1º con-
curso público 
realizado pelo 
CRN-3.
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A composição do colegiado, a gestão provisó-
ria de 2004-2005 e novas eleições

O 7º colegiado, eleito para gestão entre 1999 e 
2001, teve como presidentes Cristiane Shimura e, na 
sequência, Joana D’Arc Pereira Mura. Depois, Maria 
Idati Eiró Gonsalves assume a presidência durante o 
8º colegiado, entre os anos de 2001 e 2004. 

Eva explica que o colegiado é formado por dezoi-
to nutricionistas, sendo 9 conselheiros(as) titulares e 9 
suplentes. De acordo com as normas atuais, os técnicos 
em nutrição e dietética não votam e ainda não podem 
ter cadeira no conselho, embora isso deva mudar após 
a aprovação do PL 5056/2013, em tramitação na Câ-
mara dos Deputados em Brasília.

As chapas compostas informam apenas quem são os 

nomes concorrendo como membros efetivos ou suplen-
tes. Somente após a chapa ser eleita é que há definição, por 
votação interna, de quem serão os membros da diretoria, 
composta pelos cargos de presidente, vice-presidente, se-
cretário e tesoureiro. Ao longo da gestão do colegiado elei-
to, que atualmente tem duração de três anos, pode haver 
trocas na diretoria, também por meio de eleições internas.

Para a gestão do 9º colegiado, havia duas chapas. 
Uma com a participação da então presidente Maria 
Idati, concorrendo à reeleição, e outra formada com 
a participação de Olga Amancio. A advogada Célia 
Lucchese recorda que já ocorreram outras eleições do 
Regional com mais de uma chapa concorrendo, o que 
ela considera ótimo, pela pluralidade de pensamentos 
e contribuição ao processo democrático.

Evento de orientação realizado pelas entidades da Nutrição de São Paulo na sede do CRN-3, em 2017
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Hoje os votos são 100% online. São três dias para a 
votação e o processo é auditável, rápido e seguro. Célio 
Simioni, recorda que antes era necessária a verificação 
manual para saber se o inscrito votante estava com sua 
situação regularizada, cumprindo todos os critérios.

Contudo, no pleito de 2004, as eleições ainda eram 
realizadas com votos físicos, que poderiam ser deposi-
tados diretamente nos locais de votação - sede e dele-
gacias - ou enviados via Correios. No dia da apuração, 
segundo Célia Lucchese, pouco depois das 17h, chega-

ram alguns votos na portaria que subiram para a sede, 
ainda na Av. Paulista.

Maria Idati discorda do resultado e solicita a apu-
ração dos votos. Diante do fato, o Conselho Federal 
nomeia uma Comissão Executiva Provisória – CEPro. 
Beatriz Tenuta volta a ser presidente do CRN-3 e já 
nos primeiros dias faz a publicação do novo edital con-
vocando novas eleições, com Olga Amancio ganhando 
por uma diferença pequena de votos. Ela assume 9º co-
legiado a partir de 18 de fevereiro de 2005. 

Eleições de 2004: nas fotos, conselheiras e funcionárias do CRN-3
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Regulamentação da profissão do Técnico em Nutrição e Dietética

O CRN-3 acompanha, em Brasília, a aprovação da PL 5056/2013, que regulamenta a profissão do técnico em 
nutrição e dietética. O projeto ainda está em tramitação e o CRN-3, junto com o Sistema CFN/CRN, segue 
acompanhando e está confiante que a profissão será regulamentada.

Nina Corrêa, presidente do CRN-3, Rosana 
Nogueira, diretora conselheira do CRN-3, 
Manuela Dolinsky, diretora do CFN junto 
com TNDs na Câmara dos Deputados em 
Brasília (DF), em julho de 2022

Sueli Lisboa, conselheira do CRN-3, a técnica 
Lo-Ruama Santos e o conselheiro do CRN-1 
Lewestter Melchior, em junho de 2022
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Vinte anos após a aquisição da sede própria 
na Avenida Paulista, o CRN-3 precisava 
ampliar suas instalações para acompanhar 

os avanços dos nutricionistas e técnicos em nutrição e 
dietética. Para atender à crescente demanda e atuar em 
prol da sociedade, com o compromisso de regulamentar, 
orientar e fiscalizar os profissionais, em 2005, o Regio-
nal começa a busca para a aquisição de um novo imóvel.

De fato, naquele momento, o CRN-3 tinha cresci-
do mais do que a capacidade da sua sede. O aumento 
no número de inscritos e consequentemente de fun-
cionários promoveu a necessidade de um novo espaço, 
inclusive para equipamentos. Célia França, do setor 
de Cadastro, lembra que precisava revezar com outros 
profissionais o uso do computador e até da máquina de 
escrever:

Lá na Paulista tínhamos uma mesa grande para 
trabalhar que parecia de reunião, sabe? Recordo 
que nós, funcionários, dividíamos os computadores, 
as mesas e também as máquinas de escrever.

Marta Gomes que, à época, era líder do setor de 
cadastro, lembra que o espaço começou a ficar pequeno 
em relação ao tamanho da equipe: “para você ter uma 
ideia, tinha um espaço aberto, ali ficavam vários seto-
res juntos. Não tinha uma separação. O que separava 
um departamento do outro era apenas uma mesa”.

Neste cenário, em 3 de março de 2005, acontece a 
285ª reunião ordinária da plenária que delibera pela 
criação de uma comissão para avaliação de compra da 
nova sede. Entre os pontos considerados para deci-
são de escolha do novo imóvel, estava o fácil acesso 
por transportes coletivos, como ônibus, trem e metrô, 
visando a mobilidade de inscritos e funcionários. Por 

isso, a ideia original era que o Regional continuasse 
na região da Av. Paulista, onde a comissão fez várias 
visitas aos imóveis disponíveis na época.

Havia opções na região, mas a comissão ainda não 
estava satisfeita. Sempre faltava um ou outro item dos 
requisitos considerados essenciais para o atendimento 
aos inscritos e melhores condições para o desenvolvi-
mento do trabalho. Além disso, Olga Amancio buscava 
locais com potencial de valorização. No radar estava o 
crescimento da região próxima ao bairro de Pinheiros, 
local indicado por alguns corretores da época. Marta 
Gomes lembra que

quando começamos a procurar por um novo espa-
ço, a dra. Olga já tinha percebido naquele momento 

2005 – Aqui-
sição da nova 
sede do CRN-3, 
na Av. Faria 
Lima.

Sede do CRN-3 na Av. Faria Lima em 2009



53

que outras regiões de São Paulo estavam começan-
do a ascender, como era o caso da Faria Lima. De-
morou bastante para escolher o local definitivo por-

que eles visitaram vários imóveis, mas algumas das 
necessidades naquele momento era uma área para 
fazer o auditório, ter garagem e, claro, estar dentro 
do orçamento que tinha naquele momento. Então 
essa busca foi longa.

Próxima à Avenida Rebouças, a propriedade que 
antes abrigava um escritório de investimentos é in-
dicada por um dos corretores imobiliários. Na ava-
liação da comissão, com uma boa reforma, o local era 
excelente para receber a nova sede. Com espaço para 
criação dos setores separados e recepção ampla, tor-
nando o atendimento aos inscritos confortável, rápi-
do e eficiente.

Aprovada pela comissão, a aquisição precisava do 
aval do plenário. Os integrantes do 9º colegiado fo-
ram convocados para reunião extraordinária, realizada 
em 08 de dezembro de 2005, que aprova a compra do 
imóvel após quase um ano à procura do local ideal. A 
compra foi efetivada no dia 13 de dezembro de 2005, 
com a presença das 4 conselheiras da diretoria, a en-
tão presidente Olga Amancio, a vice-presidente Vera 
Lúcia Barreto Belo, a tesoureira Rosana Pereira dos 
Anjos Teixeira e a secretária Vanderli Fátima Mar-
chiori, no 22º Cartório de Notas da capital, que lavrou 
a escritura.

Naquele momento, os conjuntos 31, 32, 33 e 34 fo-
ram adquiridos, representando a totalidade do terceiro 
andar da Torre Sul, do Condomínio Mário Garnero. 
Eram os primeiros passos para mudança da sede do 
CRN-3 para a Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, na 
cidade de São Paulo, que, devido à fase de reformas, 
acontece 2 anos depois, em 2007. Anos depois, o con-
junto 111, no 11º andar foi adquirido, conforme apro-

Denise Hernandez recebe as chaves da sala do 11º andar
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vação registrada na ata nº 1187 da reunião plenária e 
da diretoria, realizada em 9 de agosto de 2018.

Na fase de planejamento para a reforma do espaço, 
entre as recomendações presentes nos editais licitató-
rios, constava a necessidade para mais do que um espa-
ço de conferências, viabilizando a reunião simultânea de 
diferentes grupos de conselheiros e funcionários. Tam-
bém foi solicitada a criação de um auditório com capaci-
dade suficiente para os eventos sociais do CRN-3.

Seis meses após a aquisição, começa a reforma 
da nova sede. Cada detalhe era cuidadosamente pen-
sado para criar o ambiente perfeito. Magda Rocha 
recorda que

como foi a nossa primeira experiência de uma re-
forma grandiosa, a escolha do tipo de certame foi 
contratar em partes. Nas outras reformas realiza-

das pelo Conselho posteriormente, houve a opção 
pelo Turn Key, onde a empresa que vencer a licita-
ção fica responsável por toda a reforma, inclusive o 
mobiliário. Nós contratamos engenheiro, mobiliá-
rio, tudo separado.

As reformas estruturais foram finalizadas em ja-
neiro de 2007, seguindo para a fase de infraestrutura 
com a instalação das linhas telefônicas, link dedicado 
de internet, servidores e cabeamento. Por fim, vieram 
os móveis, documentos e computadores. Uma ampla 
recepção para receber os nutricionistas e técnicos ins-
critos e os funcionários em seus respectivos locais de 
trabalho.

Inaugurada oficialmente em 29 de março de 2007, 
a nova sede do CRN-3 começa a atender o público no 
dia seguinte, sexta-feira, dia 30. Com móveis planeja-

Recepção da sede do CRN-3 na Av. Faria Lima em 2009
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dos, Magda Rocha destaca a qualidade dos materiais 
utilizados, informando que desde a inauguração da 
sede não houve a necessidade de outras grandes refor-
mas e até hoje os móveis ainda são os mesmos.

 Célia França diz que na Av. Faria Lima,

o espaço é maior. A recepção comporta todo mun-
do, enquanto o escritório na Av. Paulista era muito 
pequeno e apertado. Temos mais banheiros, mais 
espaço. As salas são grandes. Cada um tem seu 
computador, tem mais equipamentos e melhor es-
trutura para trabalhar.

Mesmo após a nova aquisição, o imóvel da Av. Pau-
lista continuou listado como patrimônio do CRN-3. 
Ainda no ano de 2007, o projeto para a criação do Es-

paço Paulista de Nutrição – EPN é aprovado em ses-
são plenária. Otimizar esse espaço era uma das metas 
do planejamento estratégico realizado em 2005, que 
também apontava para a possível criação do Espaço 
Matogrossense de Nutrição.

Com a proposta de ser um espaço versátil, para 
promoção de eventos científicos e sociais, no ano de 
2008, houve a contratação do escritório de arquitetura 
responsável pela criação de um ambiente inovador, no 
conceito de open space. No projeto, o saguão principal é 
adaptado para a realização de coffee-breaks, brunchs, re-
cepções e exposições. Salas multifuncionais, facilmente 
convertidas em um auditório para mais de 60 pessoas 
e mais cinco salas, com capacidades entre 12 e 24 luga-
res também foram contempladas no projeto. Em 2009 

Recepção da sede do CRN-3 na Av. Faria Lima em 2022
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as reformas são realizadas e, no ano seguinte, no dia 16 
de abril de 2010 , o Espaço Paulista de Nutrição (EPN) 
finalmente é inaugurado.

No EPN, diversos eventos foram realizados, in-
cluindo uma comemoração ao Dia do Nutricionista. 
Durante a gestão do 11º colegiado, houve o retorno 
da equipe de fiscalização e parte do setor de cadastro 
para trabalhar ali, mas com a posse do 12º colegiado, a 
presidente Silvia Cozzolino, delibera com aval do ple-
nário, o retorno de todos os funcionários para a sede 
principal, na Av. Faria Lima. No ano de 2017, o imóvel 
foi vendido e o acervo foi transferido para 2 self  sto-
rages, que são serviços de armazenagem terceirizados.

Solange de Oliveira Saavedra era a gerente técni-
ca naquele momento e lembra que ela trabalhava na 
Av. Faria Lima, mas sua equipe na antiga sede. Para 
não deslocar toda equipe, muitas vezes, era ela quem ia 
para a Av. Paulista.

Nutricionista formada no Rio de Janeiro, Solange 
lembra que tinha emprego garantido na cidade ma-
ravilhosa, mas preferiu fazer carreira em São Paulo. 
Começou no Hospital das Clínicas, onde trabalhou ao 
lado da primeira presidente do CRN-3, Maria Lúcia 
Ferrari Cavalcante, embora confirme que naquela épo-
ca, ela mesma, ainda não era tão próxima do conselho. 
Sua história com o Regional começa com um convite 
para compor a chapa que foi vitoriosa nas eleições para 
o 4º colegiado. Fez parte da diretoria, como secretária da 

instituição e após o triênio da gestão foi convidada para 
assumir a gerência técnica, onde permanece por 18 anos.

Sua antecessora era a nutricionista Léa Kirjner Os-
tronoff, que atuava como gerente geral. Léa foi presi-
dente do CRN-3, durante o 3º colegiado e Célia Luc-
chese considera que ela foi sua grande mentora dentro 
do Regional. Hoje, homenageada in memoriam, Léa 
Ostronoff, dá nome ao auditório com capacidade para 
mais de 100 pessoas, localizado na sede do CRN-3, da 
Av. Faria Lima.

Atualmente, os nutricionistas e técnicos que che-
gam na sede do Regional são recepcionados, no ter-
ceiro andar, em amplo espaço, com o logo do CRN-3 
e a galeria com fotos com todas as presidentes. À di-
reita do visitante está o auditório e seguindo corredor 
adentro estão os setores de gerência administrativa, 
financeiro e contábil, comunicação e ética. À esquerda, 
a sala da fiscalização, gerência técnica, os setores do 
cadastro, atendimento PJ jurídico e TI, além da central 
de call center. No mesmo edifício, o 11º andar abriga as 
salas da presidência, e espaços para reuniões, conferên-
cias e plenárias.

Recém-inaugurada, as águas invadem a nova 
sede do CRN-3

Ninguém percebeu aqueles tímidos pingos no can-
to do escritório. Um, dois, três.... As horas passavam 
em mais um dia corriqueiro. Escritório cheio!

Fotos da sede do CRN-3 em 2022

2010 – No dia 
16 de abril é 
inaugurado o 
Espaço Paulista 
de Nutrição 
(EPN), no local 
da antiga sede 
do CRN-3, 
na Avenida 
Paulista.
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Até o momento em que todos escutam um forte es-
trondo. Eram as placas  de gesso rompendo no teto e 
liberando uma verdadeira cachoeira para alagar a nova 
sede do CRN-3. Por instinto, todos se levantam de 
suas cadeiras e após segundos de entreolhares espan-
tados, partem para a ação.

Marcos Morais, assessor de TI na época, hoje co-
ordenador, corre para desligar os servidores, impres-
soras e computadores. As Célias, do Cadastro e do Ju-
rídico, junto com suas equipes e funcionários de outros 
setores correm para proteger e salvar documentos. Al-
guns empurram os móveis, outros recolhem pequenos 
objetos que estavam nas mesas. Todos ajudam! Teve 
quem buscou por pedaços de plástico para proteger as 
estações de trabalho e quem ajudou com rodos e panos 
para tentar secar o chão.

Os funcionários coordenam com a administração 
do prédio o fechamento dos registros de água inter-
rompendo a fonte do caos naquele dia de trabalho atí-
pico. Todos arregaçam as mangas para preservar o es-
paço e mitigar os prejuízos.

No dia 20 de julho de 2007, os funcionários do 
CRN-3 tiveram hora para chegar, mas não para en-
cerrar o expediente. Todos foram solidários à ocasião 
e, junto com os conselheiros, permaneceram na sede 
pós-expediente até que não houvesse mais riscos ao 
patrimônio do Regional.

Com a situação sob controle e uma estimativa dos 
prejuízos causados, a gerente geral e a assessora jurí-
dica foram para a delegacia registrar boletim de ocor-
rência. A origem da água estava no vizinho de cima. 
Um duto do ar-condicionado rompeu e inundou o for-
ro até que as placas de gesso não suportassem mais o 

Magda Rocha, gerente geral do CRN-3

Lúcia Bertonha, gerente técnica do CRN-3

Célia Lucchese e Samara Arruda, do setor Jurídico do CRN-3

2007 – Recém-
-inaugurada, a 
nova sede sofre 
alagamento 
devido ao 
rompimento de 
tubulação do ar-
-condicionado, 
do piso superior.
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peso. Por sorte, a inundação aconteceu durante o ex-
pediente e, assim, documentos, informações e dados 
sensíveis puderam ser preservados, restando apenas o 
prejuízo material. Contudo, assim que o vizinho soube 
do problema, colocou-se à disposição, acionou o seguro 
e pagou por tudo. Em poucos dias a rotina do CRN-3 
voltava à normalidade.

A comunicação como setor estratégico para 
dar visibilidade às ações do Regional

No começo dos anos 2000, uma agência de publici-
dade de renome internacional é contratada, via licita-
ção, na gestão da presidente Olga Amancio, que, com 
sua personalidade forte e certo inconformismo, deixa 
um legado de grande visibilidade para o CRN-3, nu-
tricionistas e técnicos em nutrição e dietética durante 
as gestões do 9º e 10º colegiado (2005-2008 e 2008-
2011).

Célia Lucchese explica que muitas ações e eventos 
que davam visibilidade para o CRN-3 foram realizados 
por iniciativa da presidente. Célia Lucchese lembra que

a visão deste colegiado, acabou dando muita visi-
bilidade para o nutricionista, técnico e para o Con-
selho. Foram feitas inúmeras campanhas! Você ia 
ao cinema e lá, naquelas publicidades, antes do fil-
me, aparecia a publicidade do conselho com alguma 
campanha. O CRN-3 fazia publicidade em jornal 
impresso, revista, em rádios e televisão. Sempre 
campanhas de relevância para a sociedade de cons-
cientização sobre alimentação e nutrição. 

Naquele momento, estruturar um setor de comuni-
cação dentro do CRN-3 e contratar agências de publi-

Sede do CRN-3 em 2022

Reunião Plenária na sede do CRN-3, Gestão 2020-2023
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cidade e assessoria de imprensa eram metas elencadas 
nos itens 3 e 4, dos 10 projetos prioritários definidos 
no planejamento estratégico elaborado em 2005.

Objetivos:
3. Contratar empresas especializadas em co-

municação para promover o CRN-3 e a profissão 
na mídia

4. Acompanhar e elaborar posicionamento do 
CRN-3 sobre temas da mídia

Entre 2005 e 2010, apesar da atenção e de grandes 
ações para dar visibilidade ao CRN-3 perante a socie-
dade, a diretoria do Regional ainda não tinha constitu-
ído um setor de Comunicação. Nesse período, Magda 
Rocha, ocupando o cargo de gerente geral era também 
responsável por coordenar as ações da comunicação e 
o relacionamento com as agências terceirizadas. Nos 
anos finais da gestão, a presidente entende como ne-
cessária a criação do setor para lidar com a comuni-
cação do CRN-3 e Marta Gomes, assume a frente do 
recém-criado setor de comunicação. 

Sempre desenvolvendo ações em prol da sociedade 
e com o objetivo de dar visibilidade para a importância 
da nutrição e da atuação profissional na vida das pes-
soas, além da publicidade e assessoria de imprensa de 
caráter institucional, o Regional realizou campanhas 
sociais, incluindo, por exemplo, públicos-alvo, como as 
crianças nas escolas e as mães, com uma grande cam-
panha de amamentação realizada em 2006.

Com o objetivo de conscientizar a sociedade, a 
campanha “Leite Materno. A vida começa com ele.” 
convidava as mães para ajudar no abastecimento dos 
bancos de leite humano (BLH), com pontos de coleta 
nas cidades de Campinas, Bragança Paulista e em lo-

cais com grande circulação de pessoas em São Paulo, 
como o Poupa Tempo, os Mercados Municipais e a Es-
tação da Luz.

A ação acontece no dia 1° de agosto, data que a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), escolheu para 
celebrar o Dia Mundial da Amamentação. Foram dis-
tribuídas sacolas com o logo da campanha e parte das 
50 mil cartilhas informativas com a listagem de bancos 
de leite humano e conteúdo técnico elaborado por pro-
fissionais nutricionistas que trabalhavam em hospitais 
maternidades. No ano seguinte, em 2007, houve a dis-
tribuição do restante das cartilhas para que institui-
ções que trabalham com o tema pudessem utilizar o 
material junto a populações locais.

Com adesão de doze universidades, o CRN-3 mi-
nistra treinamentos para alunos, professores, nutri-
cionistas voluntários, conselheiros e nutricionistas 
fiscais, que participam da campanha da amamentação, 
atendendo aproximadamente 20 mil pessoas. Na oca-
sião, uma pesquisa de campo, realizada por amostra-
gem, com 1.065 pessoas, mostrou como resultado que 
72,78% avaliaram a campanha como ótima, e 26,76% 
como boa.

Devido ao caráter social, a agência publicitária 
também aderiu à campanha, elaborando todas as peças 
de publicidade gratuitamente para o Regional. Parte 
do material acompanhava a frase:

O Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Re-
gião homenageia e parabeniza todas as mulheres 
que de todas as formas nutrem seus filhos.

 A assessoria de imprensa contratada do CRN-3 
elaborou os releases e o clipping assinado pela jorna-
lista Célia Gennari, mostra que entre julho e agosto de 
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2006 houve inserções na grande mídia, muitas vezes 
com a participação da presidente do CRN-3 ou outros 
nutricionistas convidados como entrevistados.

Foi um período com disponibilidade de recursos 
que viabiliza a presença do CRN-3 na grande mídia via 
publicidade e o trabalho de relacionamento com a im-
prensa. No acervo do CRN-3, sem sinalização de cam-
panha específica, o material da agência de publicidade 
apresenta recomendação para o plano de mídia paga 
em revistas, jornais, rádios e cinemas para veiculação 
de propagandas ao longo do trimestre de abril a junho 
de 2006.

 Junto com o cronograma de veiculação e estudo de 
custos em relação a audiência, o documento considera 
a abrangência do estado de São Paulo e a cidade de 
Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com 
sede da delegacia do CRN-3. O documento faz reco-
mendação para publicidade semanal no jornal Correio 

do Estado, com circulação em Campo Grande/MS e 
para salas de cinema da capital paulista, além de des-
tacar o programa Qualidade de Vida, apresentado por 
Aulus Sellmer, que foi ao ar toda sexta-feira, ao vivo, 
interagindo com os ouvintes, na Rádio Eldorado AM/
FM.

Outra ação em destaque desse período acontece en-
tre outubro e dezembro de 2009, com a presença do 
CRN-3 no programa Show do Antônio Carlos, que ia 
ao ar três vezes na semana, entre às 8h15 e 8h30 da 
manhã, na Rádio Globo AM 1100.

O projeto “bem-nutrido – um recado do Conselho 
Regional de Nutricionistas” era um quadro com duração 
aproximada de um minuto, com dicas sobre alimentação 
e nutrição. As vozes da Selma de Britto Gonçalves, atu-
al coordenadora do setor de ética e da Lúcia Bertonha, 
gerente técnica do CRN-3, se revezavam a cada progra-
ma para esclarecer os ouvintes sobre os mais diversos 

Outras campanhas de valorização profissional realizadas pelo CRN-3
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temas. As gravações seguiam alto padrão de qualidade. 
Lúcia e Selma fizeram sessões de media training e toda 
semana se deslocavam da sede do Regional para gravar 
os programas em estúdio profissional.

Em 2010, o CRN-3 completou 30 anos e Olga 
Amancio lembra que sua história com a entidade vem 
desde a fundação, quando, nas palavras dela, teve o 

prazer de fazer parte do 1º Colegiado: “e lá se foram 
30 anos. Olhando para trás, vejo o quanto foi realiza-
do, quantas pessoas por aqui passaram e contribuíram 
para tornar o Conselho o que é hoje, uma entidade que 
todos conhecem”.

Para celebrar a data, houve o lançamento do livro 
“Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região: 30 
anos”. Com tiragem de mil exemplares, a obra é as-
sinada pelo jornalista Ricardo Viveiros. Na apresen-
tação, o autor lembra que a profissão do nutricionista 
“homenageia a vida” e que

muito além dos processos biológicos e químicos 
que, pelo metabolismo, geram a energia capaz de 
permitir vida mesmo antes do nascimento, a pala-
vra “nutrir” tem um significado mais amplo do que 

Magda Rocha, Nina Corrêa e Olga Amancio em Brasília, durante 
encontro de atualização do Sistema CFN/CRN, no ano de 2006

Dulce Ribas concede entrevista sobre o Dia Mundial da 
Alimentação em Campo Grande (MS), em 2016
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simplesmente “prover o organismo de alimentos”. 
Nutrir é, também, na sua mais ampla definição: 
criar, desenvolver, instruir.

O projeto editorial contou com a participação de 
muitas pessoas por parte do Regional e das empresas 
contratadas para redação e produção gráfica. Com a 
pesquisa histórica de Solange de Oliveira Saavedra, 
Ada Caperuto, Clarissa Domingues e Tainá Ianone, 
coordenação geral de Eliane Schvaitzer, Olga Aman-
cio e Ricardo Viveiros, a obra registra a importância 
do conselho para os profissionais nutricionistas e téc-

nicos, a relevância da entidade para a sociedade, e, de 
certa forma, dá materialidade para as ações das gestões 
do 9º e 10º colegiados (2005-11).

 A celebração de lançamento do livro em come-
moração às três décadas do CRN-3 acontece em 24 
de setembro de 2010 . Os detalhes do evento foram 
registrados na edição de outubro da Revista Nutrir, 
uma publicação com periodicidade regular, do próprio 
Regional, que por questões de sustentabilidade, hoje 
é veiculada como Revista CRN-3, em versão digital e 
disponibilizada no site do conselho.

Galeria de fotos das presidentes de gestões anteriores do CRN-3, localizado na recepção da 
sede na Av. Faria Lima

2010 – Lan-
çamento do 
livro “Conselho 
Regional de 
Nutricionistas 
3ª Região: 30 
anos” para 
celebrar as três 
décadas do 
Regional.
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Livro comemorativo aos 30 anos do CRN-3, publicado em 2010, disponível em crn3.org.br

63



64



Organograma,
administração 
e tecnologia: 
bases para a 
gestão dos 
colegiados

5
CAPÍTULO 



66

Atuando em prol da sociedade e dos profis-
sionais, nutricionistas e técnicos em nutri-
ção e dietética, o CRN-3 sempre esteve pre-

ocupado com os fluxos organizacionais, as inovações e 
a eficiência de seus processos. Desta maneira, todas as 
presidentes contaram com uma gestão administrativa 
embasada nas melhores práticas de cada época, para 
dar suporte às atividades técnicas, de regulamentação, 
orientação e fiscalização da categoria profissional.

Desde a primeira sede, na Av. Paulista, ainda no 
ano de 1985, durante a gestão da presidente Vera Leça 
e com a participação da Maria Lúcia Ferrari Caval-
cante, no 2º colegiado, houve a contratação de uma 

consultoria para a elaboração do primeiro manual de 
métodos. Cerca de uma década depois, no ano de 1994, 
o Regional contrata uma nova consultoria de O&M, 
para produção de um novo manual de organização e 
métodos atualizado.

Após a etapa de pesquisas, a consultoria indicou al-
terações de acordo com a legislação atualizada acerca 
da regulamentação da profissão do nutricionista. Além 
disso, foi aplicada a primeira avaliação de desempenho, 
que sugere um novo organograma empresarial, acom-
panhado do plano de cargos e salários que equipara a re-
muneração dos profissionais de acordo com os padrões 
de outros conselhos regionais e práticas de mercado.
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PROFISSIONAL

COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO
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do relatório de gestão 2020
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Entre as principais mudanças, consta a segmen-
tação da gerência geral, na gerência administrativa 
e gerência técnica. Depois, durante o 6º colegiado, a 
gerência técnica foi subdividida entre os setores de fis-
calização e ética, resultando muito próximo da confi-
guração atual.

Ainda na década de 1990, o CRN-3 demonstra pio-
neirismo ao iniciar o processo de informatização. Em 
1994 , há licitação para que os setores de fiscalização, 
financeiro e secretaria fossem contemplados com os 
três primeiros computadores do Regional. Depois vie-
ram outros e no ano de 2001 , a maioria dos profis-
sionais já tinham computadores em suas estações de 
trabalho. Ainda assim, a infraestrutura era incipiente.

Em relação à infraestrutura, o CRN-3 deu um 
grande salto tecnológico quando realiza a mudança da 
sede para a Av. Faria Lima. Tanto que, até hoje, aproxi-
madamente 80% da estrutura para rede de dados ainda 
é a mesma de 2007. Só precisou ser ampliada recente-
mente, entre os anos de 2019 e 2020, quando houve a 
aquisição de novos equipamentos para dar suporte a 
novos tráfegos e inovações, acompanhando o caminho 
natural dos avanços tecnológicos.

Sobre os sistemas, o primeiro software de gestão 
utilizado pelo CRN-3 foi de uma empresa que, no co-
meço dos anos 2000, informa que seus serviços seriam 
descontinuados. O objetivo da terceirizada era deixar 
de prestar serviços de suporte e sistemas personaliza-
dos para migrar para o modelo de negócios conhecido 
como “software de prateleira”, ou seja, sem o suporte e 
o desenvolvimento personalizado, que eram essenciais 
para as especificidades de um conselho profissional.

A decisão para a troca do sistema foi influenciada 

por uma iniciativa do CFN, que cria uma base de da-
dos unificada para todos os regionais. Posteriormente, 
essa versão passou a não atender as necessidades dos 
regionais, que precisam de sistemas com característi-
cas mais complexas, como por exemplo, questões de 
débitos e parcelamentos das anuidades, inclusive para 
atender às resoluções do próprio Conselho Federal. A 
solução veio do Nordeste, com o CRN-6 apresentando 
a empresa que desenvolvia o sistema que eles utiliza-
vam por lá. Hoje, como resultado, todos os regionais 
utilizam o mesmo sistema.

No CRN-3, a assinatura do contrato com essa em-
presa acontece em 2005. Voltado para as atividades 
fins do conselho, o sistema atual possui módulos para 
os diferentes setores da instituição. Com o passar do 
tempo, acompanhando o desenvolvimento tecnológico 
e as necessidades crescentes da categoria, Marcos Mo-
rais, assessor de TI, representando o Regional, passa 
a integrar a Comissão de TI do CFN, juntamente com 

Conselheiros da gestão 2011-2014

1994 – Li-
citação para 
aquisição dos 
três primeiros 
computadores 
do CRN-3.

2001 – O CRN-
3 é conectado 
na internet pela 
primeira vez.
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Magda, e amplia o contato com a empresa terceirizada, 
a fim de propor melhorias e soluções para o sistema, 
considerando o grande fluxo de demanda do Regional. 

 
Canais CRN-3: do protagonismo do call center 
ao autoatendimento

O CRN-3 sempre prezou pela proximidade com os 
inscritos. Acolher os profissionais nutricionistas e téc-
nicos em nutrição e dietética é um compromisso que 
está, inclusive, na missão do Conselho. Um grande de-
safio para o maior Regional do Brasil e seus mais de 60 
mil inscritos.

Nos anos finais da sede na Av. Paulista, quando o 
profissional ligava no conselho, a central telefônica o 
direcionava para o setor correspondente: cadastro, fi-

nanceiro, fiscalização... Contudo, esse modelo estava 
ficando insustentável, uma vez que as múltiplas in-
terrupções começavam a interferir no rendimento das 
áreas. Era necessário revisar esse processo e dimensio-
nar melhor o atendimento aos inscritos.

Neste cenário, ao mudar para a sede da Av. Faria 
Lima, o CRN-3 inaugura o call center. Com operado-
res concursados, houve uma etapa de treinamento ini-
cial, que depois continuou evoluindo. Solange Saave-
dra, gerente técnica à época, conta como foi organizar 
essa primeira fase do atendimento. Ela foi responsável 
por organizar o primeiro FAQ (Frequently Asked Ques-
tions), o famoso roteiro de perguntas e respostas mais 
frequentes. Além do atendimento telefônico, também 
há o atendimento via e-mail e sempre que surgia uma 
demanda mais complexa, esta era encaminhada para 
equipe técnica.

São Paulo é pioneiro em novas áreas para atuação 
dos nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética, 
além disso, por ter mais inscritos, a probabilidade de 
aparecer situações e dúvidas inusitadas aumenta con-
sideravelmente. Para o CRN-3, esse desafio foi trans-
formado em uma grande oportunidade, pois, a partir 
do atendimento no Regional, foi possível levar discus-
sões contemporâneas para a pauta do CFN.

 Desde sua criação, o setor do call center sempre foi 
uma área dinâmica, complexa e conectada a inúme-
ras inovações que contribuem para o acolhimento ao 
inscrito. Além do tradicional telefone e e-mail, com o 
crescimento das redes sociais, o CRN-3 ganha novos 
canais. São comentários e mensagens privadas, que o 
setor de comunicação precisa responder de maneira 
dinâmica e em sintonia com a central de atendimento.

Entrada do conjunto 111 | 11º andar
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Então, mesmo com as redes sociais geridas por 
empresa terceirizada, Tersandro Vilela Lima, assessor 
de comunicação do CRN-3, acompanha resposta por 
resposta. Além disso, o FAQ, com as perguntas e res-
postas mais frequentes de cada área e os scripts para o 
atendimento, são constantemente atualizados e revisa-
dos por Lúcia Bertonha e Tersandro.

Atualmente, são quatro estações de trabalho, com 
oito profissionais que trabalham em dois turnos: ma-
nhã e tarde, sendo que o atendimento técnico é realiza-
do somente via e-mail, sob responsabilidade das equi-
pes de fiscalização e ética.

Além do ambiente digital, os profissionais inscri-
tos e a sociedade em geral podem ser atendidos pre-
sencialmente na sede ou nas delegacias. Na sede em 
São Paulo e nas delegacias com escritórios próprios, 
como em Campo Grande e Campinas, os espaços são 
adaptados para a acessibilidade. As outras delegacias 
estão em imóveis locados e as adaptações são parciais, 
com as equipes locais preparadas para prestar todo o 
suporte, sempre que necessário. O site da instituição 
também conta com recursos de acessibilidade para 
pessoas com deficiência visual, baixa visão, daltonismo 
e mobilidade reduzida.

Em relação às inovações, Célio Siminoni acredita 
que os maiores avanços, nos últimos 10 anos do CRN-
3, estão relacionados ao autoatendimento do inscrito. 
Ele ressalta o chatbot, tecnologia que utiliza inteligên-
cia artificial para atender os profissionais, - um projeto 
recém-implantado.

 No site do Regional, todo profissional inscrito 
tem uma senha para acessar sua área exclusiva, onde 
é possível atualizar o cadastro de pessoa física e/

Fotos da sede do CRN-3 em 2022
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ou jurídica, fazer solicitações, gerar boletos e algu-
mas certidões. Consultas online sobre vínculos de 
trabalho e de profissionais inscritos também estão 
disponíveis.

Outra iniciativa para o autoatendimento do profis-
sional está relacionada à atualização do seu cadastro. 
Antes, os nutricionistas e os TNDs só podiam visualizar 
os dados cadastrais para simples conferência, precisan-
do se deslocar até a sede ou delegacia para realizar a 
atualização. Hoje, o sistema permite que os profissionais 
realizem as alterações diretamente pelo sistema.

Nas fases periódicas de recadastramento, tan-
to para pessoa física, quanto para empresas (PJ), o 
CRN-3 foi pioneiro e protagonista de grandes inova-
ções. Começando pelo recadastramento  de empresas, 
o RECPJ foi um sistema desenvolvido a pedido do 
CRN-3 para a empresa terceirizada. Além de permi-
tir a atualização do cadastro online, o sistema também 
solicita dados técnicos.

Esse sistema foi lançado por volta de 2008. Depois, 
entre 2014/2015 o CRN-6 também contratou a fun-
cionalidade e entre 2017/2018 o CFN comprou o sis-
tema para todos os Regionais. Integrantes da Comis-
são Nacional de TI, Magda Rocha e Marcos Morais, 
contribuíram a fim de que o Conselho Federal optasse  
que, além da aquisição do RECPJ, fosse também de-
senvolvido o RECPF. Outra grande conquista para os 
profissionais do CRN-3, que desde 2019, podem rea-
lizar seu recadastramento, enquanto pessoa física, de 
maneira totalmente online.

Desta forma, o recadastramento anual dos profis-
sionais e das empresas contribuem para que os regio-
nais cumpram seu papel de fiscalizar o exercício pro-
fissional em prol da sociedade. O CRN-3 foi pioneiro 
em adotar os sistemas online nesse processo.

No setor financeiro, uma grande conquista foi a 
emissão dos boletos  online a partir de 2019. Antes, to-
dos os boletos do Regional precisavam ser impressos, 
envelopados e enviados via Correios. Além do impacto 
ambiental, o custo era enorme. Agora esses recursos 
podem ser destinados para outras finalidades, como 
benefícios para a categoria profissional e campanhas 
orientativas em prol da sociedade.

Marcos regulatórios e a defesa dos profissio-
nais nutricionistas e técnicos em nutrição e 
dietética

Os conselhos profissionais são autarquias federais, 
fato que caracteriza qualquer cobrança por parte da 
entidade, desde multas até o pagamento das taxas anu-
ais de inscrição, como tributos. Na prática, isso signifi-
ca que, após a promulgação da Constituição, em 1988, 

2019 – CRN-3 
inova ao realizar 
a emissão online 
de boletos.

2017-2018 – O 
CFN adquire 
sistema para 
realizar o 
recadastramento 
online: RECPJ e 
RECPF.

Conselheiros da gestão 2014-2017
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os valores referentes à cobrança tributária e às formas 
de reajustes estão previstos em lei, o que deixa mar-
gem para diferentes interpretações sobre a validade 
dos valores e reajustes informados via publicação de 
resoluções, pelos conselhos de classe.

Nos primeiros anos de 2000, sindicatos de diversas 
categorias, em todo Brasil, se uniram para promover 
ações coletivas revogando e suspendendo a cobrança de 
anuidades de diversos conselhos profissionais. No caso do 
CRN-3, no estado de São Paulo, o juiz concedeu liminar 
favorável ao conselho, porém, no Mato Grosso do Sul e 
no Paraná, que ainda integrava o terceiro regional, não.

O Sistema CFN/CRN estava comprometido e por 
todo Brasil foram realizadas reuniões entre os regio-
nais e os sindicatos, até que foi possível formar uma 
composição que permitisse a continuidade do trabalho 
dos conselhos regionais de nutricionistas em prol da 
categoria e da sociedade. É neste 
momento que surge o acordo en-
tre as entidades para que a opção 
de pagamento parcelado da anui-
dade, nos conselhos do Sistema 
CFN/CRN deixem de fora o mês 
de fevereiro, para não acumular 
o pagamento da parcela com o 
pagamento da taxa sindical. De 
fato, um alívio no bolso do pro-
fissional.

Célia Lucchese lembra que 
essa foi uma questão histórica 
que colocou em risco a existên-
cia dos conselhos, até que no dia 
28 de outubro de 2011, a publi-

cação da Lei nº 12.514, que dispõe sobre as atividades 
do médico-residente e trata das contribuições devidas 
aos conselhos profissionais em geral, regulamenta 
o teto sobre a cobrança das anuidades, o índice para 
reajuste anual e define que os valores e condições de 
pagamento são divulgados por resoluções dos con-
selhos federais. No caso dos nutricionistas e técni-
cos em nutrição e dietética as resoluções para este 
fim são publicadas anualmente pelo CFN.

Em 2019, uma proposta de emenda à Constitui-
ção, a PEC 108 , apresentada pelo governo federal, 
volta a colocar em risco a existência dos conselhos 
profissionais. O texto enviado para a Câmara dos De-
putados, em Brasília, pretendia transformar as autar-
quias federais em pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, para atuar em colaboração com 
o poder público, mas sem os poderes atuais, além de 

Treinamento anual dos funcionários em 2018

2019 – A PEC 
108/2019 
coloca em risco 
a saúde pública 
e desvaloriza 
a profissão do 
nutricionista. 
No ano de 2021, 
a PEC é retirada 
de tramitação.
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tornar facultativo o pagamento das anuidades.
Na prática, segundo nota publicada pelo CFN, com 

a aprovação da PEC, os conselhos profissionais não te-
riam como fiscalizar o exercício profissional adequa-
damente, abrindo espaço para que maus profissionais 
e mesmo curiosos, leigos e charlatões exerçam ativida-
des privativas dos nutricionistas.

Na Revista do CRN-3, publicada em dezembro de 
2019, Denise de Augustinis Noronha Hernandez, pre-
sidente do Regional durante o 13º colegiado, chama 
atenção para a matéria “O futuro dos conselhos pro-
fissionais e sua importância na sociedade”, ressaltando 
“a necessidade de preservar a sociedade do mau pro-
fissional”.

Ao longo da reportagem, o advogado Lucas Masta-
rello Baruzzi, assessor parlamentar do CRN-3, alerta 

que os conselhos profissionais protegem a sociedade, 
garantindo que “os cidadãos serão atendidos por pro-
fissionais competentes e habilitados” e os profissionais 
sérios, por impedir que “leigos e falsos profissionais, 
que não possuem os conhecimentos e habilidades 
para desempenhar determinada função, prejudi-
quem a categoria”.

Durante 2 anos, os conselhos de diversas catego-
rias profissionais, alertaram para os riscos à socieda-
de, caso a proposta fosse aprovada, até que no dia 26 
de agosto de 2021, foi publicada no Diário Oficial da 
União a mensagem do governo federal solicitando a 
retirada da tramitação da PEC.

Desta forma, os conselhos profissionais continuam 
como órgãos da Administração Pública, com autono-
mia para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 
profissional. Segundo Lucas Baruzzi, conforme publi-
cado na matéria da Revista do CRN-3,

os Conselhos garantem que será observado um 

Sede do CRN-3 em 2022

Sede do CRN-3 em 2022
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procedimento definido e asseguram a ampla defe-
sa, sem risco de perseguição ou dirigismo. Sua dis-
solução e a consequente delegação dessas atribui-
ções para entidades privadas deixariam a sociedade 
e os profissionais ao arbítrio de mandatários que 
não são fiscalizados ou controlados externamente. 
Cabe lembrar que os Conselhos têm suas atividades 
acompanhadas pelo Tribunal de Contas da União e 
obedecem a leis aprovadas pelo Congresso Nacio-
nal e normas emanadas pelo Poder Executivo.

 
Responsabilidade, transparência e zelo com as 
finanças

É possível conhecer a saúde financeira de uma 
empresa ao analisar sua contabilidade. Apesar de os 
conselhos de fiscalização profissional não integrarem 
o Orçamento Geral da União, ou seja, seus recursos 
terem origem na arrecadação da contribuição dos pro-
fissionais, essas entidades são autarquias de direito públi-
co, detentoras de autonomia administrativa e financeira.

Acontece que essa autonomia vai até certo ponto, 
pois a contratação de profissionais só pode ser realiza-
da por concurso público, existe a obrigatoriedade de 
licitação para a contratação de serviços e compras, há 
previsão orçamentária para o próximo ano, e a pres-
tação de contas, no caso do CRN-3, por exemplo, é 
acompanhada pela Comissão de Tomada de Contas, 
submetida para aprovação e informada ao Tribunal de 
Contas da União - TCU, no relatório de gestão.

Célio Simioni informa que, hoje, o sistema utili-
zado pelo CRN-3 permite que o CFN acompanhe em 
tempo real cada ordem e pagamento executado. Além 
disso, mês a mês, a prestação de contas é submetida 

para a aprovação em plenária, depois, segue para apro-
vação do CFN e, na sequência, é publicada no Portal da 
Transparência.

No Portal, que é uma importante ferramenta do 
governo para prestação de contas à sociedade, o CRN-
3 está presente com as publicações correspondentes, 
incluindo os relatórios de gestão desde o ano de 2014 .

O zelo pelas finanças e boas práticas resultou em 
inúmeras melhorias e otimização de recursos ao longo 
da história do CRN-3. Entre os destaques dessas ações 
está o recebimento do “Prêmio Boas Práticas nas Con-
tratações Públicas”, na categoria “Edital com exigên-
cia de amostra de objeto”, durante a Conferência Na-
cional dos Conselhos Profissionais, realizada em 2017.

Outro exemplo está no cálculo e registro da folha 
de pagamento dos funcionários. Marcos Morais lembra 
que quando começou a trabalhar no regional, em 1997, 
tinha que inserir no sistema, um a um, os cartões de 

Conselheiros da gestão 2017-2020

2014 – Os 
relatórios de 
gestão começam 
a ser publicados 
no Portal da 
Transparência 
do CRN -3.
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ponto perfurados. Hoje, o registro é feito de maneira 
eletrônica, via site, ou aplicativo no celular - app, que 
inclusive permite a marcação quando não há acesso à in-
ternet no momento do registro, fazendo a transmissão 
dos dados quando o dispositivo estiver conectado.

 

SEI – Sistema Eletrônico de Informações
Domênico Ramos de Souza é gerente geral do 

CRN-1, em Brasília. Integrante da Comissão de TI do 
CFN, ele foi um dos responsáveis por apresentar o SEI 
para o Sistema CFN/CRN. Desenvolvido pelo Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região - TRF4, o Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI, é uma ferramenta de 
gestão de documentos e processos eletrônicos com o 
objetivo de promover a eficiência administrativa.

A liberação do sistema para as entidades é de res-
ponsabilidade do atual Ministério da Economia, com 
capacitação realizada na Escola Nacional de Adminis-
tração Pública – ENAP, em Brasília. Marcos Morais fez 
parte da equipe de estudos para implementação do SEI  
e representou o CRN-3 no Centro-Oeste do país para 
fazer os cursos referentes às questões técnicas de imple-
mentação do sistema e para os usuários que mostra, na Atenta aos procedimentos dos processos licitatórios, a equipe 

do CRN-3 conquista o “Prêmio Boas Práticas nas Contratações 
Públicas”, em 2017. Na foto, Mariana Oliveira, coordenadora do 
setor Administrativo, Magda Rocha, gerente geral e Célio Herrera, 
coordenador do setor Contábil/Financeiro

2019 – A 
implementação 
do Sistema Ele-
trônico de Infor-
mações (SEI), 
proporciona 
maior controle 
em todos os 
setores do CRN-
3, tornando 
processos mais 
ágeis, gerando 
economia e 
contribuindo 
para redução 
do impacto 
ambiental.

Troféu “Prêmio Boas Práticas nas Contratações Públicas”, 
2017
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prática, como montar um processo, elaborar um modelo 
de documento padrão, criar os vínculos necessários para 
os relacionamentos intersetoriais, definir dos níveis hie-
rárquicos, entre outras possibilidades. 

“Em 2019, conseguimos que todos os setores co-
meçassem a utilizar”, explica Marcos. Ele diz que não 
imagina como seria o CRN-3, em meio à pandemia da 
Covid-19  sem o SEI. Uma visão que parece ser com-
partilhada de maneira unânime com os demais funcio-
nários do regional. O sistema permite que os proces-
sos sejam encaminhados de maneira digital dentro do 
mesmo setor, entre setores do CRN-3 e até, quando 
necessário, para o CFN.

No caso do setor de ética, por exemplo, muitas 
vezes, os profissionais entram com recursos e o pro-
cesso segue para o CFN. Então, antes, era necessário 

enviar toda a documentação impressa via Correios ou 
até mesmo ir para Brasília levar o processo em mãos. 
Agora tudo fica registrado no sistema. Em minutos 
o CFN recebe toda a documentação e o CRN-3 pode 
acompanhar todo o processo, inclusive, evitando atra-
sos com os controles sobre os prazos.

A implementação do SEI, além de proporcionar 
maior controle e tornar os processos mais ágeis, tam-
bém trouxe economia e contribuiu diretamente para a 
redução do impacto ambiental. Segundo levantamento 
realizado pelo regional, antes desse sistema, mais de 
27 mil impressões em papel eram feitas todos os me-
ses. Agora, com os processos digitalizados, em 2020 a 
média caiu para 18 mil e em 2021, considerando ape-
nas os poucos meses em que não houve home-office de-
vido à pandemia do coronavírus, a média mensal de 

cópias foi de apenas 12 mil.
O potencial do SEI é enorme e com 

a pandemia novos recursos foram dispo-
nibilizados como, por exemplo, quantos 
dias demora um processo de pagamento; 
em quais setores ele fica mais tempo pa-
rado. São funcionalidades que, no futu-
ro, podem ser usadas pelo CRN-3 para 
identificar gargalos e melhorar fluxos, 
em sintonia com as metodologias ágeis, 
dentro do modelo lean (enxuta), que o 
regional vem adotando para a gestão da 
entidade.

O coronavírus 
(Covid-19) é 
uma doença 
infecciosa cau-
sada pelo vírus 
SARS-CoV-2. 
Em dezembro 
de 2019 surgem 
os primeiros 
casos na China 
e logo a doença 
se espalha, 
desencadeando 
uma pandemia, 
a partir do ano 
de 2020.

Sede do CRN-3 em 2022
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Fiscalização & 
Ética: excelência 
e protagonismo6
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Com a popularidade dos smartphones, atual-
mente é possível que um nutricionista fiscal 
entre em contato com a sede do CRN-3 ou 

com a delegacia mais próxima de maneira fácil e ins-
tantânea. Ele se mantém atualizado, aprende e promo-
ve a troca de experiências enriquecedoras por app de 
mensageria, em grupo exclusivo, dedicado aos fiscais 
do CRN-3. No entanto, nem sempre foi assim.

Imagina como era a comunicação na década de 
1980! Para o setor de ética, os processos eram todos 
no papel e necessariamente tramitavam via Correios. 
O mesmo acontecia na fiscalização, com as dificulda-
des, de certa forma ampliadas, pela dinâmica das visi-
tas. Nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul ou 
mesmo no Paraná – antes da criação do CRN-8 – os fis-
cais realizavam as semanas de interiorização e natural-
mente precisavam se comunicar com a sede do CRN-3. 
Para isso, dependiam dos telefones públicos, popular-
mente conhecidos como “orelhões”, que funcionavam 
com fichas telefônicas, posteriormente, cartões, que 
forneciam créditos para as ligações. A sede do CRN-3 
ficava quase que incomunicável e se alguém precisas-
se entrar em contato com o fiscal, restava aguardar a 
próxima ligação ou adotar medidas alternativas como 
ligar para o hotel e deixar um recado na recepção.

Na década de 1990, surgem os pagers, um pequeno 
dispositivo capaz de receber textos curtos. Luiz Paulo 
recorda que quando começou a trabalhar no Conselho, 
em 1999, ainda utilizavam esse recurso. Desta forma, 
sempre que alguém do CRN-3 precisava transmitir 
uma informação rápida ou solicitar contato, ele recebia 
a mensagem, então, era só procurar o “orelhão” mais 
próximo e ligar para a sede do regional.

Já nos anos 2000, vieram os celulares, na sequência, 
a popularização dos smartphones com acesso à internet. 
Atualmente, todos os fiscais estão com smartphones 
corporativos, que garantem a conectividade durante 
todo o expediente de trabalho.

Parte dos procedimentos também eram manuais, 
mesmo após a instalação dos primeiros computado-
res na sede do CRN-3. O atendimento dos fiscais, uma 
anotação de registro, quase tudo era feito manualmen-
te e, sempre que necessário, como no caso de um ofício, 
por exemplo, após serem redigidos à mão, eram repas-
sados para que um auxiliar administrativo digitasse no 
único computador do setor.

Selma de Britto, atualmente coordenadora do setor 
de ética, recorda que quando ingressou no CRN-3 inte-
grou uma equipe com apenas 7 fiscais. Dois que atuavam 
no estado do Paraná, onde já existia uma representação 
e 5, incluindo ela, para atender os estados de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul, com as semanas de interiorização.

Discussão, em 2019, sobre a importância da ficha técnica no preparo das 
refeições
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Eu assumi o cargo no dia 12 de abril de 2004. Foi 
quando comecei a ter contato com toda essa estru-
tura. Na época o CRN-3 era formado por São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e Paraná. Em Mato Grosso do 
Sul não tinha fiscal. No Paraná tinha apenas uma 
representação, ainda não era delegacia. Quando 
eu passei no concurso, entrei com outra colega, a 
Patrícia. E nós encontramos o Luís Paulo, a Lú-
cia Chahestian, o Edson e a Lúcia Bertonha, que 
na época era coordenadora. Então, era uma equipe 
com 7 fiscais. Dois no Paraná e 5 aqui. Nós fazía-
mos muitas interiorizações. Passávamos uma sema-
na em cidades do estado de São Paulo ou do Mato 
Grosso do Sul. Fazíamos isso para realmente cum-
prir a função de orientar e fiscalizar. Preparávamos 
todas as visitas para tentar integrar, conhecer a re-
alidade e verificar as necessidades dos profissionais 
que estavam mais distantes. Ainda era tudo mui-
to rudimentar. Tudo na mão! A documentação era 

toda em papel e havia pouco controle das informa-
ções, apesar do sistema informatizado. O que a gen-
te tinha era uma planilha de Excel, um computador 
para todo mundo e, quando voltávamos para a sede, 
tínhamos que alimentar as planilhas. Um computa-
dor para 5 fiscais.

Com os avanços da informatização, o regional pas-
sa a implementar planilhas para controle interno e fa-
cilidade de acesso aos dados, que são essenciais para a 
geração de relatórios que contribuem para identificar 
oportunidades de melhorias e apresentar para a socie-
dade, em especial à categoria profissional, os frutos do 
trabalho realizado.

Dentro do organograma do CRN-3, com base na 
regulamentação das profissões do nutricionista e téc-
nico em nutrição e dietética, e em especial a Resolução 
CFN nº 360/2005, que estabelece a Política Nacional 
de Fiscalização (PNF), a equipe técnica do terceiro re-
gional valoriza o caráter orientativo aos profissionais 

2005 - Resolu-
ção CFN nº 360 
estabelece a Po-
lítica Nacional 
de Fiscalização 
(PNF), com 
a aplicação 
padronizada dos 
roteiros de visita 
técnicos.

Encontro das comissões de Fiscalização do Sistema CFN/CRN 
em Brasília, em 2022

VII Jornada de Fiscalização do Sistema CFN/CRN em São 
Paulo, em 2019
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e empresas, desempenhando atividades:
- Internas: caracterizadas pelo atendimento  às 

demandas dos setores de fiscalização ou de ética, das 
comissões e as definidas em plenária, além do atendi-
mento presencial, telefônico e eletrônico à categoria 
profissional; e

- Externas: com visitas às empresas, com base na 
resolução específica do CFN, palestras em universida-
des, escolas técnicas e entidades, contribuições para 
atualização profissional em cursos, simpósios, semi-
nários, congressos e afins, mediante autorização do 
plenário e até para representar o CRN-3 em reuniões 
externas com outras entidades.

Todos os fiscais das delegacias e da sede seguem as 
diretrizes definidas pelo plenário do CRN-3 que, desde 
março de 2014 , prevê que os fiscais passem 70% dos 
dias úteis em visitas técnicas e 30% em plantões inter-
nos. Na prática, os fiscais das delegacias realizam plan-
tões para dúvidas às segundas e quartas-feiras e nos 
demais dias da semana realizam as visitas técnicas. Ge-
ralmente, uma semana por mês continuam a realizar 
a “semana de interiorização”, ampliando a atuação do 
regional no interior dos estados de São Paulo e Mato 

Grosso do Sul. Na sede, os plantões para atendimento 
técnico acontecem diariamente.

Conforme descrito no Relatório de Gestão do 
CRN-3, de 2020, as visitas externas ocorrem confor-
me o planejamento por área, sob demanda das seguin-
tes situações:

A) ROTINA: visita fiscal realizada com os obje-
tivos de orientar o Nutricionista RT e o Quadro Téc-
nico acerca das finalidades do CRN-3 e de verificar as 
atividades desenvolvidas por eles. 

 
B) CONVOCAÇÃO: visita fiscal realizada com o 

objetivo de orientar a PJ sobre a obrigatoriedade de 
proceder ao registro/cadastro no CRN-3, de acordo 
com a legislação vigente. 

 
C) DENÚNCIA: visita fiscal realizada com o obje-

tivo de atender alguma solicitação de PJ ou PF. 
Desde 2014, a Comissão de Fiscalização definiu 

que os fiscais têm como meta aplicar os Roteiros de Vi-
sita Técnica (RVT) em 50% das visitas programadas, 
assim como a realização de 4 visitas por dia. Os núme-
ros impressionam: entre 2012 e 2019, com uma equipe 

Fóruns Regionais do CRN-3: eventos realizados nas cidades de Dourados (MS), Campinas (SP) e Bauru (SP)

2014 - Plenária 
do CRN-3 prevê 
que os fiscais 
passem 70% dos 
dias úteis em 
visitas técnicas 
e 30% em plan-
tões internos.
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de fiscais composta por pouco mais de 20 profissionais, 
o CRN-3 realizou 83.150 visitas técnicas . Uma média 
aproximada de 10.400 visitas por ano.

No contexto amplo, os fiscais são bem atendidos, 
e tanto os profissionais como as empresas seguem as 
orientações pós-visita. Lúcia Bertonha, em seu relato, 
aponta para o caráter orientativo do CRN-3, afinal, a 
função do Conselho não é punir o profissional ou impe-
dir alguém de trabalhar. Pelo contrário! A fiscalização 
tem como prioridade contribuir para que o profissional 
desempenhe da melhor forma suas atividades, promo-
vendo, assim, a saúde da população atendida. Por ve-
zes, a fiscalização atua solicitando que as empresas da 
área de alimentação e nutrição contratem profissionais 
(nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética).

A gerente técnica explica que muitas vezes a orien-
tação dos fiscais contribui para que os nutricionistas 
e técnicos em nutrição e dietética se resguardem e 
saibam como agir em casos em que, por exemplo, o 

profissional não está seguindo determinado procedi-
mento, por falta de materiais ou condições de trabalho. 
Nesses casos, os fiscais podem orientar o profissional 
para que ele saiba como documentar tais ocorrências 
de maneira adequada.

Em outros momentos, seja em visita ou com base 
nos dados de recadastramento, a equipe técnica do 
setor de fiscalização pode identificar que o dimensio-
namento do quadro técnico não está adequado. São 
análises realizadas conforme as resoluções do CFN 
e portarias do CRN-3, de acordo com o segmento e 
execução das atividades, considerando, por exemplo, 
número de leitos, número de refeições etc. Nesses ca-
sos, embora o CRN-3 não tenha poderes para exigir 
as contratações, são emitidos ofícios recomendando a 
ampliação do quadro técnico que, na maioria das vezes, 
são acatados pelas empresas.

Lembrando que, por lei, há a exigência da contra-
tação do nutricionista responsável técnico – RT para 

Evento de atualização para nutricionistas de escolas privadas realizado em 2017

2012-2019 - 
Neste período, a 
equipe de fiscais 
do CRN-3, 
composta por 
pouco mais de 
20 profissionais, 
realizou 83.150 
visitas técnicas, 
o que representa 
aproximada-
mente 10.400 
visitas por ano.
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as empresas ligadas à alimentação e nutrição e quando 
há denúncias ou evidente constatação em visita técnica 
da ausência do RT, o regional notifica a empresa e, se 
necessário, as autoridades competentes, acompanhan-
do o caso até que haja a contratação do profissional.

 As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART 
são fornecidas pelos conselhos regionais, mediante so-
licitação, conforme aprovação do processo. Somente 
nutricionistas com inscrições ativas e sem pendências 
no Sistema CFN/CRN podem assumir a responsabili-
dade técnica nas empresas dos segmentos listados na 
resolução específica do CFN. 

Na última década, houve grandes avanços no Siste-
ma CFN/CRN para a atuação dos regionais em relação 
à fiscalização e à ética. Em uma breve retrospectiva, 
no ano de 2005, foi estabelecida a PNF e em 2016 foi 
publicada a resolução atual sobre a responsabilidade 
técnica. Outras discussões relevantes estão relaciona-
das aos códigos de ética do técnico em nutrição e die-
tética, publicado em fevereiro de 2004 , com alteração 
em 2006 e do nutricionista, publicado em fevereiro de 
2018, com alterações em 2020 e 2021. Nas próximas 
páginas há detalhes sobre a história da PNF e das dis-
cussões acerca dos códigos de ética, assim como o pro-
tagonismo do CRN-3 e suas contribuições.

Uma história que condiz com a missão do CRN-3, 
atualizada em 2021:

“Orientar os nutricionistas e técnicos em nutri-
ção e dietética para uma atuação técnica e ética em 
prol da saúde da população, inovando no acolhi-
mento, proporcionando visibilidade e o reconheci-
mento da categoria”.

 
A Política Nacional de Fiscalização – PNF e a pa-
dronização dos roteiros de visita técnica – RVT

Essa é mais uma história que começa com o prota-
gonismo do CRN-3 no Sistema CFN/CRN. A partici-
pação dos fiscais contratados pelo terceiro regional foi 

2004- Publica-
ção do primeiro 
Códigos de 
Ética do Técni-
co em Nutrição 
e Dietética. 
Atualizado em 
2006.

Adriana Roviello, Camila Alves e Nina Corrêa em evento das entidades 
da Nutrição de valorização dos profissionais na Alesp em 2012

Andréa Zaccaro, Tânia Rodrigues, Nina Corrêa, Yara Baxter e Solan-
ge Saavedra em evento das entidades da Nutrição de valorização dos 
profissionais na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2012
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fundamental para os primeiros passos desse processo 
colaborativo, afinal, as visitas técnicas sempre foram 
um importante instrumento para o trabalho de todos 
os conselhos regionais.

No entanto, sem a padronização, cada fiscal tinha 
um estilo de trabalho. Com trajetórias, formação e di-
ferentes experiências profissionais nas mais diversas 
áreas de atuação que a nutrição permite, cada fiscal 
nutricionista produzia seu relatório de visita técnica 
ao seu estilo. Todos seguiam as regulamentações do 
Sistema CFN/CRN, mas no comparativo, o fiscal “A” 
podia avaliar um item que o fiscal “B” não avaliou. Sem 
parâmetros preestabelecidos e bem definidos, a análise 
dos dados ficava prejudicada.

Solange Saavedra era a gerente técnica quando, no 
ano de 1996, o CRN-3 contrata outros 7 fiscais, tota-
lizando o quadro de 8 fiscais para os 3 estados: São 
Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Com essa equi-
pe, começaram os check-lists. Solange lembra que fez 
os primeiros esboços e, na sequência, de maneira cola-
borativa, toda a equipe técnica, junto com a Comissão 
de Fiscalização, definiram as primeiras perguntas que 
todos os fiscais deveriam fazer nas visitas técnicas.

Desse processo, compreendendo que nem sempre a 
mesma pergunta fazia sentido para todas as visitas téc-
nicas, em razão dos diferentes segmentos de atuação, os 
check-lists evoluíram para os 2 primeiros roteiros de visi-
ta técnica. Um destinado a área de alimentação coletiva, 
pensado para aplicação nas Unidades de Alimentação e 
Nutrição – UAN e o outro para ser aplicado nos hospi-
tais. Logo, outros foram criados, totalizando 10 roteiros 
de visita técnica, incluindo um roteiro específico para 
os técnicos em nutrição e dietética que, por 10 anos ou 

mais, foi de uso exclusivo do CRN-3.
No começo, os roteiros eram impressos na própria 

sede ou nas delegacias do regional e os fiscais tinham 
apenas uma via do documento, no entanto, devido a 
demanda dos profissionais, uma cópia do roteiro apli-
cado passou a ser entregue para o nutricionista ou téc-
nico em nutrição e dietética que acompanha o fiscal 
durante a visita. Tudo era feito manualmente, com 
cópias em papel carbono, mas com o crescimento da 
demanda, logo os roteiros passaram a ser impressos 
em papel carbonado, em gráfica contratada. Depois, 
com os novos recursos tecnológicos, houve a migração 
para o digital. Atualmente a tecnologia é uma grande 
aliada. Luiz Paulo, comenta como foi a passagem do 
analógico, da documentação em papel, para o digital:

 nós conseguimos migrar os Roteiros Técnicos de 
Visitas (RVT) para a informática e depois conse-
guimos que fossem unificados para todo o Brasil 
com uma discussão ampla envolvendo todo o Siste-
ma CFN/CRN. Os roteiros foram unificados e hoje, 
por exemplo, nosso roteiro de visita técnica, o mes-

Década de 1990 
- A equipe téc-
nica do CRN-3 
cria check-lists 
que evoluem 
para os primei-
ros roteiros de 
visitas técnicas 
dentro do Siste-
ma CFN/CRN.

Cezar Azevedo ministra palestra de aprimoramento para técnicos 
em nutrição e dietética em São Paulo em 2019
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mo que usamos em São Paulo, é utilizado na Bahia, 
no Piauí, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul 
e no Amazonas. Então, no Brasil temos unificados 
esses procedimentos e os documentos para visita 
técnica. Esse processo também foi um impulso para 
conseguirmos mudar aquela imagem da delegacia 
como local que só recebe documentos, para um lo-
cal de atendimento ativo ao profissional, com dados 
para análises e que presta um serviço qualificado. 
Estamos muito alinhados à tecnologia.

A declaração traz um spoiler da unificação dos ro-
teiros de visita técnica padronizados para todo o Sis-
tema CFN/CRN, mas isso não aconteceu de uma hora 
para outra. Os primeiros passos nessa direção foram 
dados no norte do país, em Belém do Pará, em junho de 
2002, durante o Encontro de Atos e Reflexões dos CRN, 
que resultou na primeira proposta para uma Política 
Nacional de Fiscalização, entregue conjuntamente 
para o Conselho Federal de Nutricionistas, no mês de 
agosto daquele ano.

No ano seguinte, em agosto de 2003, o CFN elabo-
ra um documento para os conselhos regionais, alme-
jando que a PNF, garantisse o direito de a sociedade 
ser assistida por profissionais habilitados, orientando 
os profissionais para melhorias contínuas em seus ser-
viços, com o objetivo de contribuir para a segurança 
alimentar e nutricional, buscando sempre a seguran-
ça e a qualidade dos produtos e serviços prestados na 
área de alimentação e nutrição.

Com base nesses objetivos, entre os dias 15 e 16 
de novembro de 2003, aconteceu o I Workshop de Fis-
calização CFN/CRN. Foi o começo das discussões dos 
diferentes projetos enviados pelos conselhos regionais. 

Essas reflexões não terminaram naquele evento e pas-
saram por 7 grupos de trabalho até que, em consenso, 
houve a apresentação de 19 ações prioritárias, com a 
publicação da PNF em 2005. 

Ainda no mês de dezembro de 2003, em reunião re-
alizada na cidade de Recife, 3 projetos foram definidos 
para serem coordenados por diferentes regionais. O 
primeiro tratava da “divulgação do nutricionista junto 
às pessoas jurídicas e sociedade” e teve a coordenação 
do CRN-4. O segundo, referente às “diretrizes opera-
cionais da ação fiscal”, ficou sob a responsabilidade do 
CRN-3, que já aplicava os roteiros de visita técnica. 
Por fim, o terceiro, a cargo do CRN-5, era o projeto 
de uma “pesquisa de campo para avaliar a inscrição do 
nutricionista nas diversas áreas de atuação”.

Logo no início de 2004, ainda em janeiro, os 3 pro-
jetos são discutidos no encontro realizado na cidade de 
Brasília, com as propostas dos trabalhos encaminha-
das para a apreciação da plenária do Conselho Federal 
de Nutricionistas. Naquele momento, há 28 propostas 
submetidas para apreciação dos coordenadores dos 

Evento de orientação do CRN-3 sobre EMTN em São Paulo em 2018
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projetos e do CFN, e 9 documentos impressos, encami-
nhados como proposta para usos internos e externos 
da fiscalização. Ao CRN-7 coube a responsabilidade de 
encaminhar uma proposta de minuta para substituir 
a Resolução CFN nº 086/1988, que dispunha sobre o 
“Sistema Nacional de Fiscalização de PF/PJ”.

Durante aquele ano, o CRN-3 recebeu dos demais 
regionais os diferentes modelos de roteiros aplicados 
no Brasil, com o compromisso de analisar e compilar 
os formulários em propostas padronizadas para todas 
as áreas, exceto para área de saúde coletiva, que fica 
sob a responsabilidade do CRN-2. Com um mode-
lo único para cada área de atuação, a coordenação do 
“projeto 2” submete os documentos para a apreciação 
de todos os regionais, solicitando sugestões, reduções 
ou acréscimos para a elaboração dos roteiros definiti-
vos. A proposta para os roteiros é apresentada no dia 
5 de dezembro de 2004, em Brasília, na sede do CFN, 
para todos os coordenadores dos projetos, com o obje-
tivo de dar andamento na criação da Política Nacional 
de Fiscalização.

Em julho de 2005, o CFN pede que todos os regio-
nais apliquem os 10 roteiros de visita técnica, ainda 
em fase de testes. Os resultados foram apresentados no 
III Encontro Anual de Fiscais, onde foi constatado que, 
apesar dos primeiros passos, ainda havia um grande 
caminho a ser percorrido. Um dos regionais optou por 
fazer fotocópias ao invés de imprimir os roteiros car-
bonados em gráficas e alegou que os profissionais re-
clamavam da demora para responder todas as pergun-
tas do roteiro. Outro conselho realizou estudos para 
avaliar as habilidades e competências dos nutricionis-
tas ao comparar, por área de atuação, os roteiros de vi-

Fórum Regional na cidade de Dourados (MS) em 2019

Fórum Regional na cidade de São José dos Campos (SP) em 
2017

Fórum Regional na cidade de Presidente Prudente (SP) em 2018
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sitas técnicas com as diretrizes curriculares nacionais 
– DCN, dos cursos superiores. Outro regional alegou 
resistência dos profissionais para responder aos rotei-
ros, uma vez que a vigilância sanitária já fazia muitas 
perguntas, e assim por diante.

Sobre a vigilância sanitária, cabe a ressalva que 
os objetivos das visitas são muito diferentes. Lúcia 
Bertonha explica que apesar de os fiscais realizarem 
anotações sobre as condições do ambiente de traba-
lho, podendo orientar em alguns detalhes ou, em ca-
sos graves, encaminhar para os órgãos competentes, a 
atuação do fiscal do regional é avaliar o trabalho dos 
nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética.

Sobre a Política Nacional de Fiscalização, nesse ce-
nário de condições e realidades tão diversas, como um 
país de dimensões continentais como o Brasil propor-
ciona, entre os anos de 2005 e 2006, o CFN solicitou 
aos conselhos regionais que analisassem novamente 
os RVTs de todas as áreas e escolhessem alguns itens 
para serem tabulados. Os dados compilados sobre a 
fiscalização dos nutricionistas em território nacional 
foram apresentados em outubro de 2006, além de uma 

avaliação sobre a extensão dos roteiros, pois havia uma 
indagação sobre a possível redução dos questionários.

Apesar dos avanços, houve a constatação de dife-
rentes procedimentos e instrumentos para a mesma 
ação fiscal. No começo de 2007 o CFN organiza o I 
Encontro da PNF, no qual a Comissão de Fiscalização 
do Federal institui um Grupo de Trabalho – GT for-
mado por coordenadores técnicos do CRN-1, CRN-2, 
CRN-3, CRN-4 e CRN-7. O GT fica responsável por 
se reunir periodicamente, inclusive com a Comissão de 
Fiscalização do CFN, por compartilhar o trabalho de-
senvolvido com os demais coordenadores técnicos de 
todos os regionais e colher relatos diretamente dos nu-
tricionistas fiscais, praticando a escuta ativa para con-
siderar a experiência e a realidade das visitas técnicas.

O principal objetivo era implementar e consolidar 
a PNF, unificando as condutas entre os regionais. Uma 
série de eventos marcam 2007, incluindo o I Seminá-
rio Nacional de Fiscalização, realizado nos dias 14 e 15 
de março, em Curitiba, que ainda integrava o CRN-3. 
Esse evento é importante pois constatou que os RVTs 
existentes não priorizavam o profissional nutricio-

Viviani Fontana no 3º Simpósio de saúde e bem-
estar para profissionais da saúde em 2019

Rosana Nogueira e Jeanice de Azevedo em evento do CRN-3 sobre alimentação 
escolar em 2018
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nista. Esse fato promoveu a valorização das ativida-
des obrigatórias, com base nas Resoluções do CFN nº 
380/2005 e nº 358/2005.

Nina Corrêa, que no momento era conselheira do 
CFN, participa da organização desse evento. Segundo 
Selma de Britto, ela foi visionária, convidando todos 
os regionais para desenvolver os roteiros padroniza-
dos para todo o Sistema CFN/CRN: “houve muita dis-
cussão, muita reflexão nesse evento, que foi o primeiro 
seminário dos fiscais”.

Após muita reflexão, foram priorizados 4 roteiros 
de visitas técnicas, que foram as bases para o 1º Pro-
jeto Piloto aplicado no ano seguinte, em 2008, com os 
RVTs para:

I.    Alimentação Coletiva - UAN
II.    Nutrição Clínica - Hospital
III.    Alimentação Escolar - Gestor Público
IV.    Saúde Coletiva - Atenção Básica em Saúde
 Com a aplicação desses roteiros, foi possível cons-

tatar, com a ajuda dos fiscais, que os formulários ainda 

continham algumas perguntas com mais de um ques-
tionamento e em outras, a linguagem técnica dificulta-
va a compreensão.

Considerando os RVTs das mesmas 4 áreas cita-
das, em 2009 houve um segundo projeto piloto, dessa 
vez integrando o uso de notebooks na visita in loco, para 
preenchimento dos roteiros. Houve, inclusive, uma 
ação do CFN para a doação de notebooks aos fiscais de 
todos os regionais do Brasil.

Nessa fase, os fiscais relataram que houve algum 
nível de dificuldade para a utilização dos notebooks e 
outras de ordem técnica/estrutural, como a disponibi-
lidade de tomadas e conexões com a internet, princi-
palmente no subsolo das empresas e nas cidades do in-
terior. Ainda havia a necessidade de aprimoramentos, 
inclusive do sistema.

No ano de 2010, o terceiro projeto piloto acontece, 
com os RVTs para 6 áreas, incluindo os bancos de leite 
e as Instituições de Longa Permanência para Idosos 
– ILPIs. Grande parte das considerações e sugestões 
dos fiscais ainda estava relacionada ao uso das novas 
tecnologias. Houve a constatação de que, em algumas 
empresas (PJ), não foi possível o uso de notebooks, além 
de considerações sobre o tempo despendido para que 
o fiscal conseguisse um espaço adequado para apoiar o 
computador e os testes de conexão.

Passados 11 anos desse processo de construção 
conjunta e melhorias contínuas, a PNF finalmente 
entra em vigor no dia 5 de agosto de 2005, conforme 
publicado na Resolução CFN nº 527. Um trabalho que 
continua sendo revisado e aperfeiçoado periodicamente, 
diante das mudanças tecnológicas, legais e, principalmen-
te, inerentes aos avanços da atuação profissional.

Discussão sobre Nutrição Clínica para nutricionistas em 2019
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Em 2014, houve avaliação do RVT Alimentação 
Escolar - Gestor Público, com o objetivo de ajustar o 
documento à legislação atualizada. Para isso, entre os 
meses de junho e julho, houve a aplicação do RVT e os 
dados compilados, submetidos ao CFN. Dentre os in-
dicadores estavam itens como o tempo para aplicação 
do roteiro, a receptividade do profissional ao fornecer 
documentos solicitados e anotações dos fiscais sobre 
as dificuldades encontradas.

Dois anos depois, em 2016, o RVT Alimentação 
Escolar - Gestor Público, volta a ser avaliado junto 
com outros três, 2 na área de nutrição clínica (Equipe 
Multidisciplinar de Terapia Nutricional e Serviço de 
Terapia Renal Substitutiva) e 1 RVT específico para 
os técnicos em nutrição e dietética. Ano após ano me-
lhorias são implementadas com base nos dados cole-
tados, na construção e análise dos relatórios de gestão 
e, principalmente, com a escuta ativa dos fiscais, que 
estão na linha de frente, realizando o trabalho na prá-
tica e zelando pela qualidade dos serviços prestados à 
sociedade.

Atualmente, cada CRN traz suas contribuições, faz 
apontamentos e, nacionalmente, no âmbito do Siste-
ma CFN/CRN, abre-se o diálogo para que as melho-
res práticas estejam sempre presentes na aplicação da 
PNF. Uma história marcada pelo protagonismo e pio-
neirismo do CRN-3 que, em contrapartida, aprendeu a 
ser receptivo aos novos olhares e diferentes realidades 
para o mesmo trabalho.

 
A criação do Setor de Ética do CRN-3: acolhi-
mento e apuração de denúncias anônimas

 Selma de Britto acredita que o Regional está cada 
vez mais próximo do profissional, inclusive no mo-
mento de sua formação, com ações conjuntas, eventos e 
palestras nas escolas técnicas e Instituições de Ensino 
Superior – IES. Ela compartilha da preocupação maior 
do conselho, que é orientar os profissionais para que 
os processos disciplinares não aconteçam. Segundo a 
coordenadora do Setor de Ética, a orientação é para 
que os profissionais

entendam qual é o papel do conselho, sua importân-
cia para a sociedade. Que as pessoas entendam que 
o nosso papel é valorizar o nutricionista por meio 
de suas condutas. Que dê visibilidade para o pro-
fissional e para a profissão. O nutricionista não é o 
emagrecedor, não é o profissional que só te prepara 
para o verão, o prescritor de um monte de marcas 
de suplemento. Nós queremos que os nutricionistas 
e TNDs tenham consciência que seu trabalho não é 
como a moda, que troca de coleções a cada estação. 
O que dita a nossa atuação, enquanto profissionais 
da saúde, é o conhecimento técnico aprofundado, 
que deve se transformar em educação nutricional. 

Evento de lançamento, na sede do CRN-3, do novo Código de Ética e de 
Conduta do Nutricionista em 2018
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Na nossa visão, o nutricionista ético é aquele que 
disponibiliza o seu serviço para a sociedade, com 
seu conhecimento, com a habilidade de transformar 
esse conhecimento em algo que faça bem para a vida 
de alguém. Com todo respeito e empatia necessária, 
sem querer se aproveitar, sem visar unicamente à 
questão financeira. Essa é a mensagem do Setor de 
Ética para os profissionais.

A ética pode ser compreendida como o conjunto 
de normas a serem seguidas para o convívio social. No 
caso dos conselhos profissionais as diretrizes éticas são 
as bases para avaliar a conduta do profissional, guiar 
a fiscalização e garantir que os serviços prestados im-
pactem positivamente a sociedade. O primeiro código 
de ética profissional do nutricionista data de 26 de ou-
tubro de 1981, com a publicação da Resolução CFN nº 
24/1981, e as Comissões de Ética, dos regionais, têm 
caráter permanente; estão previstas nos regimentos in-
ternos dos conselhos. No CRN-3, a Comissão de Ética 
foi criada pela Portaria nº 10, no ano de 1984. É a co-
missão que dá prosseguimento às condutas do regional, 
frente às denúncias recebidas pelos canais disponíveis e 
os encaminhamentos originados na fiscalização.

Impulsionado pela alta demanda e o compromisso 
de atuar em prol da sociedade na fiscalização, orienta-

ção e regulamentação dos nutricionistas e técnicos em 
nutrição e dietética, a estrutura para zelar pela ética 
sempre teve destaque no CRN-3. O Regional foi o pri-
meiro no Sistema CFN/CRN a ter um setor de ética    
estruturado, além de protagonizar o acolhimento de 
denúncias anônimas e realizar avaliações preliminares 
antes da abertura de processo disciplinar. São condu-
tas que não estavam previstas pelo Conselho Federal 
e suas resoluções, mas que foram possíveis de serem 
implementadas após análises técnicas e apoio da asses-
soria jurídica.

Com a publicação do código de processamento dis-
ciplinar para o nutricionista e o técnico em nutrição 
e dietética, pela Resolução CFN nº 321/2003, a Co-
missão de Ética do CRN-3 sugere a criação do Setor 
de Ética, que foi aprovada no ano seguinte, na reunião 
plenária nº 752, realizada no dia 8 de julho de 2004. 
Para compor o setor recém-criado, foram alocadas 2 
funcionárias administrativas e Lúcia Chahestian, que 
atuava como nutricionista fiscal. A coordenação do 
novo setor fica a cargo da Solange Saavedra, que era 
a gerente técnica naquele momento. A proposta era 
que Solange fizesse a interface entre os funcionários 
da fiscalização e, agora, da ética, com as respectivas 
comissões, sempre visando a aproximação com a cate-

Discussão sobre o novo Código de Ética e de 
Conduta para graduandos em Nutrição em 2019

Evento O Nutricionista na Indústria de Alimentos 
em 2019

2004 - O Setor 
de Ética do 
CRN-3 é criado.

Fórum Regional na cidade de Santos (SP) em 
2019
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goria profissional e preservando o caráter orientativo 
das ações do regional.

Entre as ações da gerente técnica nesse período, 
estão as primeiras palestras de orientação aos estu-
dantes, que permanecem sendo ministradas até os dias 
atuais. Todos os estudantes do último ano da gradua-
ção em Nutrição, assistem à palestra do CRN-3, com 
orientações sobre o processo de inscrição para atuação 
profissional, o trabalho da fiscalização, pontos chave 
da legislação e do código de ética, assim como a im-
portância do regional para toda a sociedade no cum-
primento de sua função de regular, fiscalizar e princi-
palmente orientar a categoria profissional.

No Setor de Ética, a nutricionista Lúcia Chahes-
tian começa a estruturar novos fluxos. Segundo rela-
to de Selma de Britto, “ela foi adequando os ritos dos 
procedimentos, criando formulários, traduzindo a le-
gislação para o que precisávamos, para tornar mais 
técnica, a atuação da ética”. Solange Saavedra e Lúcia 
Chahestian não estão mais no CRN-3, mas, elas fazem 
parte dessa história e contribuíram de forma significa-
tiva para a evolução do regional. Na estrutura atual, a 
gerência técnica tem a liderança da nutricionista Lúcia 
Bertonha e o Setor de Ética é coordenado por Selma 
de Britto.

Após a criação do setor, as denúncias que antes 
seguiam direto para a Comissão de Ética, começam a 
ter um tratamento prévio, sendo analisadas pelo setor. 
Foi um processo de evolução gradual que viabilizou a 
publicação da Portaria CRN-3 nº 277/2013 . Com a 
publicação, as denúncias realizadas passam pela tria-
gem da auxiliar administrativa, que verifica se o de-
nunciado é mesmo nutricionista ou técnico em nutri-

ção e dietética, se está inscrito no CRN-3, se existe 
alguma pendência administrativa e depois segue para 
a nutricionista do setor, que realiza a verificação téc-
nica, analisa as provas e apresenta um parecer interno 
informando se há sustentação para afirmar que houve 
infração ou ainda são indícios. Selma Brito diz que a 
maioria das denúncias estão relacionadas ao mau uso 
das redes sociais e, nesses casos, a nutricionista reali-
za a visita nos perfis. Esse processo pode gerar novas 
evidências, que são adicionadas ao prontuário, como 
provas obtidas pelo setor.

Vale ressaltar que o setor não tem caráter delibera-
tivo e quem decide sobre as próximas ações tomadas é 
a Comissão de Ética. Isso acontece principalmente para 
que a avaliação não tenha apenas um único ponto de vis-
ta. Selma relata que “a situação de infração, ou melhor, 
o indício de infração, às vezes é muito limítrofe entre o 

2013 - Porta-
ria CRN-3 nº 
277 viabiliza 
que o Setor de 
Ética faça uma 
análise prévia 
das denúncias 
antes de seguir 
para a Comissão 
de Ética.

Fórum de discussão sobre a construçãodo novo Código de Ética 
realizado em São Paulo em 2015
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certo e o errado. Realmente é necessário verificar sobre 
vários ângulos e, por isso, a comissão é tão importante”.

Os membros da Comissão de Ética analisam o po-
tencial ofensivo da denúncia, emitem parecer e o pro-
cesso retorna para o Setor de Ética para operaciona-
lizar as próximas etapas, que pode ser o envio de um 
ofício, uma convocação ou até a abertura de um pro-
cesso disciplinar. No caso dos processos disciplinares, 
o Setor de Ética constrói o instrumento de admissibi-
lidade a ser apresentado para a presidente do CRN-3. 
Ela é quem admite o processo para iniciar a apuração 
pela Comissão de Ética, inclusive, ela pode solicitar 
mais provas e evidências antes de dar prosseguimento 
à instauração do processo, para não cometer nenhu-
ma injustiça com o profissional denunciado e, também, 
não deixar nenhuma infração sem apuração.  

Esse fluxo acontece para que não haja parcialidade. 
Quando um processo disciplinar é instaurado, a Comis-
são de Ética faz a apuração dos fatos, faz a tomada de de-
poimento de todas as pessoas envolvidas no fato - o de-
nunciado pode, a qualquer momento, apresentar dados 
para a sua defesa. Quando a etapa de coleta de informa-
ção é finalizada, a Comissão faz um relatório conclusivo. 
A partir daí haverá o julgamento, que será feito pelos 
demais conselheiros, que não participaram da apuração.  

A maioria das denúncias recebidas pelo CRN-3, cerca 
de 90%, são anônimas. Isso só é possível devido à já cita-
da Portaria CRN-3 nº 277/2013, elaborada após parecer 
jurídico sobre o entendimento de que o conselho profis-
sional não pode ser omisso após tomar conhecimento dos 
fatos. Inclusive, o site do CRN-3 está preparado para re-
ceber esse tipo de denúncia, em que o denunciante pode 
não se identificar ou pedir sigilo sobre sua identidade.

À exceção das dinâmicas citadas para os setores de 
fiscalização e ética, estão os anos de 2020 e 2021, perío-
do em que a área técnica do CRN-3 teve que se adaptar 
às possibilidades de um mundo em pandemia, provocada 
pelo coronavírus (Covid-19). As ações praticadas nesses 
anos, as mudanças na rotina de vida e de trabalho, e al-
gumas reflexões sobre o futuro do CRN-3, serão abor-
dadas ao longo do livro, em especial, no Capítulo 9.

Outro grande avanço para o tratamento da condu-
ta ético-disciplinar no Sistema CFN/CRN foi a Polí-
tica Nacional de Ética, publicada  na Resolução CFN 
nº 690/2021. O texto sintetiza um conjunto de ações 
iniciadas em 2014 que resultou na constituição da Co-
missão Especial e Transitória da Política Nacional de 
Ética (CET-PNE), no ano de 2020.

Entre os objetivos elencados no documento estão a 
padronização das condutas, com respeito às caracterís-

Último fórum de discussão de atualização do Código de Ética em 
São Paulo em 2017

2021 - Publica-
ção da Política 
Nacional de 
Ética, na Reso-
lução CFN nº 
690. 
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ticas regionais, a implementação de ações educativas e 
de comunicação, além de instrumentalizar a operação 
dos processos ético-disciplinares, apresentando uma 
estrutura mínima, para que todos os regionais criem 
seus setores de ética.

De acordo com Lúcia Bertonha,

a Política Nacional de Ética segue no sentido de pa-
dronizar, de estruturar os regionais, para que possam 
desenvolver suas atividades de uma forma melhor. No 
caso do CRN-3, segue com o pioneirismo, somos o 
único regional que tem um setor de ética. Nós temos 
um setor estruturado para tratar das denúncias. O se-
tor de ética apura as denúncias contra nutricionistas 
e técnicos em nutrição e dietética. Os outros regio-
nais ainda não têm essa estrutura. Então, nós vemos 
que essa ausência de setor traz algumas dúvidas, gera 
uma certa confusão: - Quem faz isso? - Quem faz a 
apuração? - Quem recebe a denúncia? - Quem faz a 
análise da denúncia? A PNE veio principalmente com 
o objetivo de responder questionamentos e agora o 
setor de ética passa a ser obrigatório e esperamos que, 
no prazo de 5 anos, todos os regionais do Brasil se es-
truturem. Essa é uma grande contribuição que a PNE 
traz para o Sistema CFN/CRN.

Além da criação da Política Nacional de Ética, o Có-
digo de Ética e de Conduta do Nutricionista também 
evoluiu com a publicação de novas versões, conforme 
as Resoluções CFN nº 334/2004, CFN nº 541/2014 
e a CFN nº 599/2018 . Essa última versão apresenta 
questões contemporâneas, incorporando ao documen-
to a devida atenção aos cuidados com a comunicação e 
novas dinâmicas das redes sociais.

Fórum Regional na cidade de Sorocaba (SP) em 2017

Fórum Regional na cidade de Sorocaba (SP) em 2017

2018 – Novo 
Código de Ética 
e Conduta dos 
Nutricionistas 
é atualizado e 
contempla ques-
tões relaciona-
das ao uso das 
redes sociais. 
Resolução CFN 
nº 599.

Discussão sobre o novo Código de Ética e de Conduta do Nutricionista 
na cidade de São José dos Campos em 2019
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A criação de padrões de beleza irreais não é 
algo novo em nossa sociedade, mas, se antes 
ficavam restritos às modelos, à publicidade, 

às capas de revista, hoje, essas imagens circulam na inter-
net com o uso massivo das redes sociais. Influenciadores 
digitais com milhões de seguidores e curtidas promovem 
o culto ao corpo magro. São narrativas de um estilo de 
vida que promove dietas, muitas vezes restritivas, treinos 
exaustivos e a divulgação de imagens corporais digital-
mente modificadas para associar um padrão estético ina-
tingível ao sinônimo de vida saudável.

 Essa é uma questão contemporânea, multidiscipli-
nar, mas que atinge de maneira direta a área da nutri-
ção. A edição nº 20, de fevereiro de 2021, da revista 
digital e interativa do CRN-3 traz uma reportagem 
sobre os riscos do chamado “discurso midiático das 
dietas da boa forma”, com o resultado de pesquisas 
realizadas na área da comunicação e o alerta da nu-
tricionista e conselheira do CRN-3, Vera Salvo, sobre 
as consequências da insatisfação corporal gerada pelo 
culto ao corpo perfeito, que pode aumentar o risco de 
depressão e baixa autoestima.

Reflexões sobre o tema frequentemente são pro-
movidas com a divulgação de materiais, posts nas re-
des sociais, debates com professores e eventos que con-
tam com a participação de profissionais de outras áreas 
de atuação para enriquecer o debate e cumprir o papel 
orientativo que o CRN-3 tem em prol da sociedade e 
da categoria profissional.

Alguns exemplos dessas iniciativas estão na Hora 
do C.H.A.¹ (Conhecimento, Humanidade e Atitude), 
com o tema Efeitos dos discursos das novas dietas, corpo e 
mídia. Queremos construir algo diferente? que aconteceu 

em 31 de julho de 2020 e na Live Discurso virtual, im-
pacto real, com transmissão ao vivo em 11 de maio de 
2021, ambos os vídeos estão disponíveis no canal do 
Youtube do CRN-3. O debate também esteve presente 
no painel Imagem corporal nas redes sociais: relação entre 
nutrição, mídia e saúde mental, que fez parte da progra-
mação oficial do seminário Nutrição que evolui: conexões 
e desafios pós-pandemia, realizado em setembro de 2021.

Viviani dos Santos Fontana, nutricionista, coorde-
nadora das Comissões de Ética, de Eventos e vice-pre-

edição 20  |  fev 2021

NOVA 
ROTULAGEM
Os desafios da nova 
rotulagem nutricional

2021

Principais mudanças e tendências das áreas de atuação 
do Nutricionista e do Técnico em Nutrição e Dietética

NUTRIÇÃO:

Capa da Revista CRN-3, ed. 20, de fevereiro de 2021
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sidente do CRN-3 (2020-2023), participou dos eventos 
citados e destaca que o Brasil está entre os países com 
mais adeptos das redes sociais. A nutricionista fala que 
a atenção do Conselho está voltada para que os técni-
cos em nutrição e dietética e nutricionistas utilizem 
as redes sociais para a valorização de suas carreiras 
enquanto profissionais da saúde. Ela ressalta que o Có-
digo de Ética e Conduta dos Nutricionistas (CECN), 
aprovado em 25 de fevereiro de 2018, na Resolução 
CFN nº 599, traz no Capítulo IV – Meios de Comuni-
cação e Informação, diretrizes para a conduta e o posi-
cionamento dos profissionais nas redes sociais.

Com histórico de realização e participação em gran-
de número de eventos, o CRN-3 elabora uma agenda 
com o compromisso de ampliar a divulgação do novo 
documento participando, inclusive, com a equipe téc-
nica e conselheiras da Comissão de Ética, do evento 
em que ocorre o lançamento oficial do CECN: o XXV 
Congresso Brasileiro de Nutrição, realizado na cidade de 
Brasília, em abril de 2018.

Nos anos de 2018 e 2019, dezenas de eventos pre-
senciais contaram com a participação ou organização 
direta do CRN-3. Entre os destaques, consta a partici-
pação no II e III Seminário de Ética no Conselho Federal 
de Nutricionistas, realizado em Brasília, com a presença 
de representantes das comissões de ética e quadro téc-
nico de todos os conselhos regionais de nutricionistas.

O CECN também foi pautado nos Encontros Anu-
ais da Fiscalização do CRN-3 e nos tradicionais Fóruns 
Regionais, realizados nas cidades de Dourados e Cam-
po Grande, no estado do Mato Grosso do Sul e nas 
cidades paulistas de Presidente Prudente, Campinas, 
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, San-

tos, Bauru e São José dos Campos. Em 2018 o tema foi 
Considerações éticas na atuação profissional para fomen-
tar o relacionamento com o nutricionista e em 2019, 
foi promovido o Fala que eu discuto, com o objetivo de 
apresentar casos éticos hipotéticos para estimular o 
conhecimento das normas que regem a ética profissio-
nal, com debates sobre as situações mais recorrentes 
que são analisadas pela Comissão de Ética do CRN-3.

Além desses eventos, entre 2018 e 2019 foram mais 
de 30 palestras realizadas em universidades, escolas 
técnicas e alguns hospitais para divulgação do Códi-
go de Ética e Conduta do Nutricionista em discussões 
com alunos, professores, residentes, técnicos e nutri-
cionistas formados, sempre embasadas em casos ético-
-disciplinares hipotéticos.

Dividido em 10 capítulos, o novo CECN contem-
pla as responsabilidades profissionais; relações inter-

Nutricionista participando do evento Fala que eu discuto em 
São José do Rio Preto, em 2019
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pessoais; condutas e práticas profissionais; os meios de 
comunicação e informação; as associações a produtos, 
marcas, serviços, empresas ou indústrias; a formação 
profissional; as pesquisas realizadas no campo das ci-
ências da nutrição; a relação do profissional com as en-
tidades da categoria; as infrações e penalidades; entre 
outras disposições gerais.

No entanto, conforme as conclusões do artigo Es-
tudo comparativo das principais infrações éticas apuradas 
no CRN-3 de 2016 a 2019, apresentado no Congresso 
Brasileiro de Nutrição, em 2020, e o relatório de ges-
tão de 2020, publicado no Portal da Transparência, há 
uma tendência de que as infrações ético-disciplinares 
mais frequentes estejam relacionadas ao uso inadequa-
do das redes sociais.

Orientada por esses dados, a gerência técnica do 
CRN-3, promove, com a colaboração do setor de co-
municação, campanhas para as redes sociais e eventos 
online, que aconteceram nos anos de 2020 e 2021. Com 
a proibição dos eventos presenciais, devido à pandemia 
da Covid-19, o CRN-3 consegue se adaptar para con-
tinuar próximo da categoria profissional, atuando em 
prol da sociedade em posts e eventos online, incluindo 
lives com grande alcance e resultados expressivos.

Envolvendo 38 instituições de ensino superior e 
quase 500 inscritos, o evento de aprimoramento Éti-
ca profissional no curso de Nutrição, comprova o poten-
cial de capilaridade do regional, mesmo em encontros 
virtuais. Totalizando, ao longo do ano de 2020, 8 en-
contros, sendo 7 com docentes e 1 com a participação 
de alunos da graduação, o evento teve o objetivo de 
aprimorar o conhecimento sobre o Código de Ética e 
Conduta do Nutricionista, fortalecendo o ensino da 
ética na graduação e contribuindo para a qualificação 
profissional dos futuros nutricionistas.

Rosemarly Fernandes Mendes Candil, coordena-
dora do curso de Nutrição da Universidade Católica 
Dom Bosco, em Campo Grande, no Mato Grosso do 
Sul, ressalta que é frequente aos seus alunos o ques-
tionamento: por que não postar o antes e o depois de 
pacientes? Ela explica que os alunos, no primeiro mo-
mento, parecem acreditar que se o nutricionista conse-
guiu ajudar um paciente na conquista de determinado 
resultado, o profissional teria o direito a divulgação.

Esse é um ponto de partida para as reflexões em 
sala de aula, onde a professora demonstra que existem 
diversos fatores para alcançar resultados e que a dieta 
prescrita para uma pessoa pode não ter a mesma res-

Materiais produzidos pela Comunicação do CRN-3
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posta em outras, alertando, inclusive, para os perigos 
de prescrições equivocadas, que em casos extremos po-
dem ser fatais. Além disso, apesar da obesidade ser um 
problema de saúde pública, o corpo magro nem sempre 
é sinônimo de corpo saudável.

Segundo Mara Bachelli, diretora da Faculdade de 
Nutrição da Pontifícia Universidade Católica de Cam-
pinas, essa “realidade virtual” está muito aguçada entre 
os jovens que ingressam na universidade. Nas palavras 
dela: “Tudo é necessário postar, né? Vai para academia, 
posta! Vai comer, monta o prato e posta!”. É o que os 
alunos vêm nas redes sociais, padrões de beleza ina-
tingíveis e fotos gourmet. A professora diz que essas 
questões, relacionadas à exposição, são muito traba-
lhadas no momento do estágio, com os alunos sendo 
orientados que não podem tirar fotos nos Centros de 
Saúde, nas Unidades de Alimentação e Nutrição, entre 
outros locais em que o estágio possa ser realizado. O 
tema sempre é trabalhado com reflexões sobre ética, 
acompanhado da explicação de que o estágio é reali-
zado fora da universidade. São locais públicos ou pri-
vados que precisam ser respeitados e não podem ser 

expostos sem prévia autorização. 
Dessa forma, o aluno parece compreender, mas 

surge uma nova questão relacionada ao próprio cor-
po do profissional. A professora explica que o aluno 
tem muita dificuldade em entender que ele não pode 
mostrar o corpo dele. Então, essas questões éticas são 
trabalhadas em múltiplas disciplinas ao longo de todo 
o curso, sendo necessário explicar que o que é bom 
para uma pessoa, pode não ser bom para a outra. Para 
a docente, a grande contribuição do evento de apri-
moramento Ética profissional no curso de Nutrição do 
CRN-3, foi a forma como o Setor de Ética conduziu 
os estudos de caso relacionando-os com os capítulos e 
artigos específicos do novo Código de Ética e Conduta 
do Nutricionista. Nas palavras dela:

sempre que falávamos com os alunos, não tínha-
mos muito essa percepção de mostrar um artigo 
do código de ética e de conduta. Nós mostrávamos 
o código, estudávamos o código e depois trabalhá-
vamos alguns estudos de caso, mas não relacioná-
vamos, então, participar do evento foi importante. 
O CRN-3 nos enviou vários estudos de caso que 
foram discutidos e a forma como foi discutida entre 
os docentes de diferentes universidades e trouxe-
mos para a nossa prática em sala de aula. 

Para Mara Bachelli, existe um momento de des-
coberta dos alunos com relação à ética. A maioria dos 
jovens, na opinião da professora, nunca tinha parado 
para pensar com o enfoque da ética profissional, sendo 
comum, após a consciência sobre a importância e rele-
vância do tema, exclamações como:

“— Nossa! Eu nunca tinha pensado por esse lado”.

Lúcia Bertonha representando a Comissão de Formação Profissional 
em Sorocaba (SP), em 2015
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Outro ponto em que as docentes entrevistadas con-
vergem é em relação a abertura das últimas gestões do 
CRN-3 para com os profissionais, incluindo a atenção 
nesse processo de formação durante o período da uni-
versidade. Rosemarly Candil lembra da importância 
da participação do profissional junto às entidades de 
classe. Da inscrição em associações, para o processo 
constante de atualização, de aprendizado contínuo tão 
necessário nos dias atuais; na proatividade junto aos 
sindicatos para fortalecer as condições de trabalho e 
salariais; e dos conselhos regionais, que estão aber-
tos para esclarecer dúvidas, orientar, contribuir com 
o exercício profissional nas múltiplas áreas de atuação 
dos nutricionistas e técnicos, além de fiscalizar, zelan-
do pela conduta ética da categoria.

Mara Bachelli lembra que quando se formou, o 
CRN-3 parecia inalcançável, “imagina, conversar com 
o CRN”, mas que agora não é mais assim. Ela acredita 
que os tempos são outros e as condições do mundo, a 
evolução dos canais de comunicação, caminharam para 
que houvesse essa aproximação. Ela diz que os jovens 
profissionais já percebem que o conselho é muito mais 
próximo e isso começa durante a graduação, com as 
palestras, os eventos promovidos e iniciativas como o 
CRN-3 Jovem, que permitem aos graduandos conhece-
rem de perto o trabalho realizado pelo regional.

 
Gestão com perfil questionador cria o CRN-3 
Jovem

Sonia Tucunduva Philippi, vice-presidente do 
CRN-3, na gestão do 12º Colegiado (2014-2017), pre-
sidido por Silvia Cozzolino, lembra que:

nossa gestão revolucionou o modo de pensar do que 

CRN-3 Jovem SP 2017

1ª edição do programa CRN-3 Jovem em São Paulo em 2015

CRN-3 Jovem MS 2016
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estava estabelecido em regimentos, normas técni-
cas e governança do Sistema CFN/CRN, até por-
que o espírito questionador sempre esteve muito 
presente nas minhas atividades como pesquisadora.

As duas profissionais se formaram nos primeiros 
anos do curso de Nutrição da Faculdade de Saúde Pú-
blica da Universidade São Paulo – USP. A Silvia Co-
zzolino conclui o curso 2 anos antes e logo ingressa 
na docência, Sonia Tucunduva também segue carrei-
ra acadêmica, mas isso acontece alguns anos depois. 
Dessa parceria, o conhecimento e o entusiasmo pela 
nutrição naturalmente promoveram encontros profis-
sionais em programas de TV, palestras, congressos e 
outros eventos. 

A turma de 1971, do curso de Nutrição, da Facul-
dade de Saúde Pública (FSP) da USP, fez história, e no 
dia 4 de novembro de 2021, comemorou, com even-
to solene, os 50 anos da formatura. Representando o 
CRN-3, Rosana Nogueira, diretora-secretária, e Nina 

Corrêa, presidente do Regional, estiveram presentes 
prestando o devido reconhecimento e homenagem 
pelas contribuições desses profissionais de referência 
para a sociedade.

Na década de 1980, Sonia Tucunduva sucede a 
Olga Amancio na presidência da Apan e depois, so-
mente no ano de 2014, que retoma a atuação diretiva 
em órgãos de classe, com o convite de Silvia Cozzoli-
no. Na época, a gestão procurou levar ao CRN-3 um 
“novo olhar” para avaliar, questionar e propor novas 
ações. Um olhar progressista, que promove novas re-
flexões sobre temas contemporâneos.

Sentindo falta da presença dos jovens no Regional, 
Sonia Tucunduva, que integrava a comissão de For-
mação Profissional, idealiza o programa CRN-3 Jovem. 
Próxima das escolas técnicas e de instituições do en-
sino superior, ela recebe indicações de coordenadores 
dos cursos para seleção dos alunos que participaram 
do lançamento do programa, no ano de 2015. 

Logo do programa CRN-3 Jovem

Evento comemorativo aos 50 anos do curso de Nutrição, da Faculdade 
de Saúde Pública (FSP) da USP, em 2021

2015 – Lan-
çamento do 
programa CRN-
3 Jovem.
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Com a repercussão positiva desde o lançamento e 
participação de estudantes dos estados de São Paulo 
e Mato Grosso do Sul, o projeto integra o calendá-
rio anual de atividades do CRN-3. Quem participa do 
programa conhece a rotina de trabalho dos diferentes 
setores do Regional, conversa com gestores e compre-
ende, de perto, a importância e relevância do conselho 
de classe para a categoria profissional. Até hoje, ano 
após ano, o CRN-3 Jovem aproxima o conselho dos fu-

turos profissionais, promovendo conhecimento entre 
os jovens e inspira o surgimento de novas lideranças.

A nutricionista Shaine Silva Maciel estava no ter-
ceiro ano da graduação, na Universidade do Vale do 
Paraíba, quando participou do CRN-3 Jovem, em 2016. 
Em vídeo publicado no canal do Youtube do CRN-3, 
Shaine fala sobre a aproximação dos estudantes com 
o conselho, da troca entre alunos de diferentes uni-
versidades e da liberdade que os jovens têm para ex-
pressarem suas expectativas e demandas em relação ao 
futuro profissional e à entidade. Ela também ressalta a 
troca que acontece com profissionais de diversas áreas 
da nutrição e sobre a oportunidade de desenvolver e 
participar de diversas atividades promovidas pelo con-
selho, incluindo a elaboração de materiais técnicos, que 
são divulgados pelo Regional. Nas palavras dela, para 
os estudantes participantes do programa, é possível

participar da discussão sobre temas atuais e polê-
micos inerentes à profissão que estiverem sendo 
debatidos pelos Conselhos Regionais e Federal de 
Nutricionistas e, também, ter a oportunidade de co-
nhecer pessoas renomadas no cenário da nutrição 
no Brasil. Participar do CRN-3 Jovem fortalece a 
relação entre aluno e universidade, estabelece um 

CRN-3 Jovem MS 2018 CRN-3 Jovem SP 2019

CRN-3 Jovem SP e MS 2020
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vínculo inicial com o próprio conselho, que até en-
tão só seria possível após a conclusão da graduação, 
além de ser extremamente enriquecedor para a for-
mação profissional do futuro nutricionista. 

Os alunos conhecem os setores do CRN-3, assim 
como os trabalhos em andamento nas comissões per-
manentes e transitórias, conhecendo os membros elei-
tos para a diretoria e demais conselheiros. Para Sonia 
Tucunduva, o CRN-3 Jovem foi uma experiência muito 
gratificante, que permitiu observar como a proativida-
de da Comissão de Formação Profissional possibilita a 
aproximação dos coordenadores de cursos e estudan-
tes com o Regional, dando visibilidade para a impor-
tância do trabalho em prol da categoria profissional e 
estimulando o conhecimento. Nas palavras dela,

é maravilhoso acompanhar o processo de maturida-
de dos jovens. A convivência e a proximidade facili-
tam a melhor aceitação do trabalho e das propostas 
técnicas, incluindo o entendimento da própria fis-
calização do exercício profissional. É um espaço de 
convergência entre técnicos e nutricionistas para 
um propósito comum, que se transforma antes e 
depois da participação no CRN3 Jovem.

 Na transição do 12º para o 13º colegiado, Sonia 
Tucunduva deixa o colegiado, mas Silvia Cozzolino 
continua na gestão, à frente da presidência do CRN-
3 até fevereiro de 2018. Suas gestões mantiveram as 
portas abertas para todos os nutricionistas e técnicos 
em nutrição e dietética, valorizando as diferentes áre-
as de atuação e pautando importantes debates sobre 
políticas públicas e o uso das redes sociais, ainda no 
período pré-publicação do novo CECN. Além disso, foi 
um momento muito próximo de outras entidades da 
categoria, com a realização de ações conjuntas com a 
Apan, Sinesp, Sindinutri-MS e Sintenutri.

Alinhado às tendências contemporâneas, ainda que 
entendendo a importância de manter o ensino superior 
para a área da saúde na modalidade presencial, o CRN-
3 realiza projeto de videoaula gratuito, com o objeti-
vo de atualização profissional em temas de vanguarda, 
como, por exemplo, Nutrigenômica.

Também é durante suas gestões que são formados 
os grupos de trabalho (GTs) em Equipe Multiprofis-
sional de Terapia Nutricional (EMTN), com a partici-
pação de profissionais conceituados que desenvolvem 
materiais orientativos e sensibilizam o Sistema CFN/
CRN sobre a importância do nutricionista neste setor; 
e o GT de Núcleo Ampliado de Saúde da Família (atual 

CRN-3 Jovem SP e MS 2021
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NASF-AB), apontando as dificuldades dos nutricionis-
tas que atuam nessa área tão necessária para a promo-
ção da saúde pública.

Em relação aos técnicos em nutrição e dietética, 
Silvia Cozzolino escreve para o editorial da Revista do 
CRN-3, Nº 12, sobre a relevância desses profissionais, 
trazendo como exemplos a importância da atuação do 
TND nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), 
ao zelar pelas condições de higiene dos funcionários e 
do alimento preparado, supervisionando todo o pro-
cesso de qualidade dos serviços prestados na unidade, 
conforme descrito no Manual de Boas Práticas, elabo-
rado em conjunto com o nutricionista.

Entre as principais áreas de atuação dos técnicos 
em nutrição e dietética estão a Saúde Coletiva e Ser-
viços de Nutrição e Dietética, sendo de grande impor-
tância a presença dos técnicos em hospitais, clínicas, 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (IL-
PIs), entre outras. A atuação dos TNDs é de enorme 
amplitude e importância. São esses profissionais que 
atuam como responsáveis pela divulgação de técnicas 
sanitárias adequadas, avaliação dos pacientes por meio 
de pesagens e outras medidas de avaliação nutricional 

em conformidade com os objetivos propostos pelo nu-
tricionista responsável (RT). Também é comum a par-
ticipação ativa desses profissionais em programas de 
educação alimentar, além de serem responsáveis pela 
coleta de dados estatísticos de serviços, realização de 
entrevistas, aplicação de questionários, etc.

Ganhadora do TND em Foco no ano de 2015 e 
capa da Revista do CRN-3, Nº 8, Karina Novaes Bas-
tos ressalta as ações do Regional para a valorização 
dos técnicos, incluindo a realização de eventos para a 
categoria. Atuando na área de alimentação escolar ela 
menciona a importância de trabalhar hábitos alimen-
tares saudáveis desde os primeiros anos. Em entrevista 
para a revista, ela comenta sobre o seu trabalho, dá 
exemplos de atividades lúdicas e revela que os pais 
adoram a iniciativa, recebendo depoimentos positivos 
sobre a mudança dos filhos em relação aos hábitos ali-
mentares em casa

Na edição Nº 13, da Revista do CRN-3, Silvia Coz-
zolino faz uma retrospectiva das ações de sua gestão e 
registra o reconhecimento dos funcionários do Regio-
nal em consonância com a fala de muitas conselheiras 
entrevistadas para este livro, afinal, as conselheiras 

Discussões das diversas comissões do CRN-3 em eventos realizados nas cidades de Santos (SP), São José do Rio Preto (SP) e 
Presidente Prudente (SP)
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passam pela gestão, deixam sua marca, mas os funcio-
nários permanecem, dando continuidade ao funciona-
mento e acolhimento. Nesta direção, Cozzolino diz:

 ressalto, porém, que tudo isso não poderia ser re-
alizado se não fosse a determinação dos Conselhei-
ros e dos funcionários do CRN-3, que não poupa-
ram esforços no desempenho de suas atividades, e a 
sinergia que reinou em todo esse período, demons-
trando mais uma vez que, juntos, somos mais fortes.

Outro ponto que merece destaque foi a retomada da 
Comunicação como setor estratégico para dar visibili-
dade às ações do CRN-3, que conta com a experiência 
da tenente-coronel e nutricionista, Denise Hernandez, 
como membro da Diretoria e à frente da Comissão de 
Comunicação (CCOM) do CRN-3.

Cultura digital e as redes sociais do CRN-3
 Denise Hernandez fez carreira militar. Coronel da 

reserva na força aérea brasileira, lembra que quando 
ainda era capitã foi escolhida para ser capa da Revista 
do CRN-3 após fazer algumas palestras no Conselho 
para falar sobre o pioneirismo, desafios e conquistas 
de ser mulher e nutricionista atuante em um ambiente 
predominantemente masculino.

Naquela época, no começo dos anos 2000, ela não 
imaginava que um dia faria parte do colegiado da ins-
tituição, mas alguns anos depois, veio o convite feito 
pela nutricionista Dolly Meth Simas para ser conse-
lheira suplente na gestão da Olga Amancio, em 2008. 
Como suplente, fez parte das comissões de ética e de 
licitação. Depois, ingressa na Comissão de Comunica-
ção e assume cadeira na diretoria, na posição de conse-

lheira secretária do 
CRN-3.

Ela lembra que 
Olga Amancio sem-
pre acreditou que a 
“comunicação era a 
alma do conselho”, 
investindo muito em 
publicidade e ações 
para dar visibili-
dade ao Regional. 
Denise Hernandez, 
inclusive, participa 
da produção do li-
vro comemorativo 
aos 30 anos e recor-
da que aquele foi um 
período de grande 
aprendizado, de tro-
ca constante com as conselheiras da comissão de co-
municação.

No ano de 2014, Denise retorna como conselheira 
do CRN-3. Assume a coordenação da CCOM e a ca-
deira na diretoria, ocupando a posição de secretária. 
Em 2017, foi vice-presidente e entre 2018 e 2020 as-
sume a presidência da entidade. No total, foram 6 anos 
seguidos de trabalho junto à Comissão e ao setor de 
comunicação.

Entre as primeiras ações para comunicação, na pri-
meira gestão da Silvia Cozzolino estava a contratação 
de um jornalista para trabalhar no CRN-3 e a abertura 
de licitação para a escolha da agência de comunicação. 
Com ótimo relacionamento com a imprensa, o CRN-

Capa da Revista CRN-3, ed. 8, de 2015
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3 sugere pautas de grande relevância e 
interesse público para a grande mídia, 
sendo fonte de informação confiável e 
de qualidade para os veículos de im-
prensa.

Além disso, compreendendo a co-
municação como setor estratégico para 
a imagem do CRN-3, houve também a 
reformulação de toda a identidade vi-
sual do Regional, incluindo a apresen-
tação de um novo logotipo. O processo 
para criação de uma nova marca para 
o CRN-3 envolveu todo o colegiado, 
sendo conduzido por agência especiali-
zada em design gráfico, que constatou a 
necessidade de reformulação para atu-
alizar a imagem institucional do conse-
lho, acompanhando os avanços científi-
co-profissionais e as novas gerações de 
nutricionistas e técnicos em nutrição e 
dietética.

No novo logo, a letra “N” ganha 
destaque e a variação das cores repre-
senta as múltiplas áreas de atuação 
profissional da categoria, assim como 
o colorido do prato, presente em uma 

alimentação balanceada e saudável. O novo logo e seu 
conceito foi apresentado aos inscritos na edição Nº 10, 
da Revista do CRN-3, em 2015. Na matéria, Denise 
Hernandez, explica que

 a união de todas as áreas de atuação do nutricionis-
ta e das cores dos alimentos revela a força da cate-
goria. A valorização da Nutrição, dos nutricionistas 
e do técnico em nutrição e dietética que desejamos 
incentivar, é representada pelo “N” de nosso nome 
em destaque. Com isso, desejamos aproximar o pro-
fissional da sociedade e do conselho.

A marca é alinhada com a gestão, que se posiciona 
como atual e inclusiva, com logo alegre e marcante. 
Nesses 40 anos da entidade, foram usados diferentes 
logotipos, que podem ser observados nas capas da Re-
vista do CRN-3. Uma publicação histórica, que nasce 
com tiragem impressa e evolui para ser interativa e 
digital. Publicada em diferentes formatos e versões, no 
ano de 2014, a revista ganha o formato pocket. Uma 
edição de bolso, moderna, que continuava a ser envia-
da para todos os inscritos.

Quatro anos depois, a Revista CRN-3, Nº 17, de 
2018 , ganha um novo formato. A publicação passa a 
ser digital e interativa, sendo pensada para otimizar 
recursos e diminuir o impacto ambiental. Tersandro 

2018 – A Re-
vista do CRN-3 
ganha novo 
formato. A pu-
blicação passa 
a ser digital e 
interativa.

1980-1998

3º Logo CRN-3: 2005 aos dias atuais2º logo CRN-3: 2005-2015

1º logo CRN-3: 1998-2005
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2003 – Publi-
cado o primeiro 
site do CRN-3.

2006 – O site 
do CRN-3 passa 
a divulgar a 
publicação das 
resoluções do 
sistema CFN/
CRN e as porta-
rias do CRN-3.

Vilela lembra que além do papel impresso, havia o 
plástico usado para embalar as revistas, a mão de obra 
para etiquetagem e toda a logística de postagem. O 
jornalista fala que

a Revista do CRN-3 não era só digitalizada! A pu-
blicação, agora digital, também passa a ser intera-
tiva, com recursos multimídia e hiperlinks. No edi-
torial de estreia, é possível acessar um vídeo, com 
Denise Hernandez, na época presidente do CRN-3, 
falando sobre as matérias da revista. Já havia um 
compromisso com a sustentabilidade e o projeto 
foi pensado para que, inclusive, as revisões inter-
nas fossem feitas digitalmente, sem a necessidade 
de impressão. Então, nem os funcionários do setor 
de comunicação e os conselheiros que devem apro-
var os textos para publicação recebem impressos. 
Eu mesmo, reviso tudo de maneira digital. Havia 
também um sentimento relacionado ao desenvolvi-
mento tecnológico de aproveitar os recursos dispo-
níveis e de estar mais próximo dos nativos digitais, 
que formam essa nova geração de inscritos.

 A sustentabilidade pauta a edição Nº17-2018. Re-
flexo do pensamento do colegiado que entende o tema 
como necessário para os novos tempos. Cozinha Susten-
tável foi o nome da matéria de capa daquela edição, de-
monstrando como a tecnologia e a mudança de hábitos 
contribuem para a utilização integral dos alimentos. A 
edição também apresenta a preocupação das conselhei-
ras com os recursos naturais, que optam por deixar de 
imprimir, além da revista, também os boletos. Para a 
anuidade do ano seguinte, 2019, a cobrança passa a ser 
disponibilizada online, no site do CRN-3.

O primeiro site  do Regional foi publicado no ano 
de 2003 e teve diferentes versões ao longo dos anos. 
A cada mudança, havia preocupação para permanecer 
atual, ampliar o atendimento aos inscritos e promo-
ver um importante canal de informação e comunicação 
entre o Regional e a sociedade. Sobre essa evolução, é 
possível destacar a primeira mudança, no ano de 2006, 
quando o site passa a divulgar a publicação das resolu-
ções do  Sistema CFN/CRN e as portarias do CRN-3.

Outra alteração importante foi a acessibilidade 
do site para deficientes visuais. Uma ação impulsio-
nada pela história inspiradora de uma nutricionista 
inscrita no CRN-3. Tânia Regina Sellis de Souza foi 
diagnosticada com diabetes Tipo 1, ainda criança, aos 
9 anos de idade. Apesar de ouvir falar sobre alguns 
dos riscos, ela relata que faltou educação em diabetes 
e que os altos índices glicêmicos causaram a perda da 
visão. Ela também precisou de um transplante duplo, 
de pâncreas e rins. Voltar aos estudos foi algo que 
motivou Tânia a seguir em frente. Formada em Nu-

Fórum dos Coordenadores de IES em Campo Grande (MS) em 2018



110

trição, em depoimento para a Revista do CRN-3, Nº 
17-2018, ela diz:

sinto que a minha história de vida aumenta o com-
prometimento dos pacientes com o tratamento. 
Quando narro minha trajetória, conto que tinha a 
glicemia muito descompensada, que não tive educa-
ção em diabetes e que isso me levou a perder a visão 
e ao transplante, fica mais fácil de as pessoas acre-
ditarem que a Nutrição mudou tudo na minha vida. 
Hoje eu vivo muito bem; os transplantes estão com-
pletando 10 anos. A Nutrição foi um renascimento.

Diante dos desafios para exercer a profissão, Tânia 
cria um grupo de apoio nas redes sociais para nutri-
cionistas com deficiência visual. Nesse espaço virtual, 
surge, entre outros, o debate sobre a baixa acessibili-
dade do site do CRN-3. Ao tomar ciência da discussão, 
o Conselho se sensibiliza com sua história e entende a 

necessidade de adequação. Em 2018 , o site ganha os 
recursos necessários para a acessibilidade.

Denise Hernandez, ressalta que sempre foi favo-
rável à reserva orçamentária para a realização de atu-
alizações anuais no site da entidade. Ela acredita que 
“sempre existem pontos de melhorias e novas tecno-
logias” e que, apesar de muitos sites ainda não apre-
sentarem tais recursos, esta é uma tendência para o 
setor público. Na verdade, a inclusão é um direito 
constitucional e a lei brasileira de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência nº 13.146/2015, prevê a obriga-
toriedade dos recursos inclusivos para todos os sites 
de órgãos governamentais e empresas com sede ou 
representação comercial no Brasil. Contudo, apesar 
da lei, nem todos os sites são inclusivos. Dentro do 
Sistema CFN/CRN, Denise Hernandez, lembra com 
orgulho que o CRN-3 foi o primeiro regional a adap-
tar seu site para a acessibilidade.

Vivenciando um mundo cada vez mais conecta-
do, a CCOM amplia a presença online do CRN-3, 
criando o canal do Youtube  e a conta oficial no Fa-
cebook no ano de 2014. Em 2017, o jornalista Ter-
sandro Vilela integra a equipe do setor de comu-
nicação e propõe a criação da conta no Instagram 
. O jornalista realiza um diagnóstico da presença 
digital do CRN-3, demonstrando que inscritos das 
mais distintas regiões do país seguiam os perfis 
oficiais para se manterem atualizados sobre a re-
gulação da profissão no Sistema CFN/CRN, assun-
tos do momento e até sobre avanços científicos no 
campo da Nutrição. Ele diz:

todos os anos realizamos um diagnóstico e a par-
tir daí conseguimos iniciar o planejamento anual 

2018 – O CRN-3 
é o primeiro Re-
gional a incluir 
recursos para 
acessibilidade no 
site. A inclusão 
é um direito 
constitucional e 
a Lei Brasileira 
de Inclusão da 
Pessoa com 
Deficiência nº 
13.146/2015 
prevê a obriga-
toriedade dos re-
cursos inclusivos 
para todos os 
sites de órgãos 
governamentais 
e empresas 
com sede ou 
representação 
comercial no 
Brasil.

2014 – A comis-
são de comu-
nicação amplia 
a presença 
online do CRN-
3 criando o canal 
do Youtube e a 
conta oficial do 
Facebook.

2017 – O CRN-3 
cria sua conta no 
Instagram.

CRN-3 Jovem SP e MS 2022
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da comunicação do CRN-3. Nossa estratégia vai 
ao encontro da agilidade e praticidade, incluindo o 
uso de ferramentas para gestão ágil dos processos 
técnicos da comunicação. Tudo isso sempre inte-
grado com as outras áreas e setores do conselho e, 
juntos, buscamos cumprir a finalidade de orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício profissional do 
nutricionista e técnico em nutrição e dietética em 
prol da sociedade.  

Nas redes sociais, circularam importantes cam-
panhas promovidas pelo CRN-3. Denise Hernandez 
lembra da campanha #SigaUmNutricionista, que abor-
dou temas como Chá verde emagrece?, Consuma frutas 
todos os dias, Cuidados que devemos ter com os influencia-
dores digitais!, entre outros temas de grande relevân-

cia para a sociedade. Promovida entre setembro de 
2017 e dezembro de 2018, surge do entendimento do 
colegiado de que não há profissional melhor do que o 
nutricionista e o técnico em nutrição e dietética para 
falar sobre alimentação. Se tem alimentação, tem um 
nutricionista foi outra campanha que valoriza os pro-
fissionais e alerta a sociedade sobre o entendimento 
a respeito da prescrição de dieta, que é prerrogativa 
exclusiva do nutricionista.

No ano de 2020 , já durante a pandemia do corona-
vírus (Covid-19), quando as ações presenciais, incluin-
do campanhas e eventos, foram restritas, as lives da 
Hora do C.H.A.² (Conhecimento, Humanidade e Atitu-
des), ganham destaque, trazendo importantes debates 
e reflexões para os inscritos.

2020 – Devido 
a pandemia de 
coronavírus 
(Covid-19) 
os eventos 
presenciais são 
cancelados. As 
lives ganham 
destaque, 
incluindo a 
“Hora do Chá” 
(Conhecimento, 
Humanidade e 
Atitudes).

² Hora do C.H.A., são eventos online promovidos pelo CRN-3 e disponibilizados no canal do Regional, no Youtube. A sigla Conhecimento, Humanidade e Atitudes é uma 
adaptação de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, muito utilizada no campo da Administração.

Evolução do site crn3.org.br: 2000-2008, 2008-2018, 2018-2022, respectivamente
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Viviani dos Santos Fontana, nutricionista, vice-pre-
sidente do CRN-3 na gestão do 14º colegiado, acom-
panhou de maneira muito próxima as transformações 
recentes na comunicação do CRN-3. Conselheira, inte-
grante da Comissão de Comunicação na gestão ante-
rior, ela comenta sobre como a nova identidade visual e 
as redes sociais ampliaram o diálogo com o inscrito, ao 
mesmo tempo em que traz novos desafios para a gestão.

Por outro lado, essa comunicação cria uma “vitri-
ne” que requer respostas rápidas e cobra posiciona-
mentos. O inscrito passa a questionar os motivos de 
determinada portaria, produz opiniões contrárias e o 
CRN-3 precisa estar preparado para acolher as críticas 
e explicar as razões de determinados posicionamentos. 
A plenária é soberana, mas leva em conta a opinião e a 
necessidade do inscrito. 

No ano de 2021, Tersandro Vilela teve a aprovação 
da CCOM e do colegiado para criar a página do CRN-3 
no LinkedIn, rede social profissional, com grande rele-
vância para o mundo corporativo. As métricas impres-
sionam: no canal do Youtube são mais de 12,8 mil ins-
critos, a fan page do Facebook ultrapassa 58 mil perfis, 
no Instagram, são mais de 64 mil seguidores e a recém-
-criada company page, no LinkedIn, soma 7,5 mil pro-
fissionais que acompanham o conteúdo publicado. Em 
seguida, o CRN-3 também passa a integrar o Twitter, 
famosa rede com publicação de até 280 caracteres.

Marta Gomes informa que na gestão atual do 14º 
colegiado, duas novas agências foram contratadas por 
licitação pública: uma para a reformulação do site, e 
outra em substituição à agência que tratava das de-
mandas de comunicação. Agora, a nova agência de co-
municação disponibiliza um profissional formado em 

comunicação social e um analista de mídias sociais que 
têm como missão, auxiliar no processo de padroniza-
ção do tom de voz e extrair insights. Segundo Marta,

decidimos responder uma a uma todas as mensa-
gens privadas, enviadas pelas redes sociais. Então, 
se fazemos um post que não agrada a todos e algu-
mas pautas necessárias e atuais, nem sempre agra-
dam todos os seguidores, nós recebemos uma en-
xurrada de mensagens (directs) reclamando. Então, 
se recebemos 100 mensagens, lemos uma por uma e 
respondemos. Ninguém fica sem resposta!

Em relação ao novo site, que deve ser lançado ainda 
em 2022, Tersandro ressalta que estará mais interati-
vo. Seu desenvolvimento teve como premissa a missão 
do CRN-3, que é “orientar os nutricionistas e técni-
cos em nutrição e dietética para uma atuação técnica 
e ética em prol da saúde da população, inovando no 
acolhimento, proporcionando visibilidade e o reconhe-
cimento da categoria.”

O site será cada vez mais responsivo e interativo, 
com tecnologias inovadoras para o autoatendimen-
to do inscrito. Deve facilitar ainda mais os canais 
para denúncias, inclusive de leigos, fortalecendo 
nossa parceria com o Ministério Público. O novo 
site prevê uma área específica, um hotsite, para pre-
servar a memória do CRN-3, em um processo de 
atualização contínua para que o inscrito conheça 
sua própria história. A história da profissão que 
ele escolheu! Queremos estimular a participação 
do nutricionista e do TND, dando publicidade aos 
profissionais e a importância dos serviços presta-
dos para a sociedade.

2021 – O cole-
giado aprova a 
criação da pági-
na do CRN-3 no 
Linkedin, rede 
social profissio-
nal com grande 
relevância para 
o mundo corpo-
rativo.
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O programa é uma iniciativa da 
Comissão de Formação Profissional 
do CRN-3, com o objetivo de 
aproximar coordenadores e 
docentes dos cursos de Nutrição 
ao Sistema CFN/CRN. As atividades 
se intensificaram em 2021 com a 
pandemia de Covid-19, e, no ano 
seguinte, em 2022, foi constituído 
o programa com a publicação de 
portaria interna.

Atividades de 2021

2022
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Primeira 
Comissão de 
Políticas
Públicas do
Sistema 
CFN/CRN 

8
CAPÍTULO 
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Há dois aspectos fundamentais para abor-
dar as políticas públicas relacionadas à ali-
mentação e nutrição:

• De um lado é preciso conhecer a legislação vi-
gente, nas esferas municipais, estaduais e federais, 
incluindo acordos internacionais, para observar e 
cobrar a aplicação das leis, garantindo à sociedade 
o acesso a tais direitos;

• Por outro, é necessário monitorar o trabalho de par-
lamentares e ações do executivo, definindo posiciona-
mentos embasados em pareceres técnico-científicos, 
para declaração favorável ou contrária à determinada 
lei, assim como participar de audiências públicas e ou-
tros instrumentos democráticos para elaboração de no-

vas leis, com o objetivo de contribuir para que as políti-
cas públicas impactem positivamente à sociedade.

Sobre tais perspectivas, a nutricionista Legiane Ri-
gamonti, representante do CRN-3 no Conselho Esta-
dual de Alimentação Escolar de São Paulo (CEAE-SP) 
e o advogado Lucas Baruzzi, integrante da comissão 
transitória de Políticas Públicas e assessor parlamen-
tar do CRN-3, participaram do painel O ciclo das polí-
ticas públicas para os profissionais da área de nutrição, du-
rante o seminário Nutrição que evolui: conexões e desafios 
pós-pandemia, evento anual de premiação e comemoração 
aos dias do nutricionista e do técnico em nutrição e die-
tética, promovido pelo Regional, em setembro de 2021.

Legiane, em sua apresentação, fez um breve resga-
te histórico das políticas públicas para alimentação e 
nutrição no país, lembrando que Josué de Castro, no 
início dos anos 1930, já demonstrava que havia um 
déficit calórico e de nutrientes nos profissionais das 
classes operárias. Os resultados de suas pesquisas es-
timularam os primeiros programas de alimentação e 
nutrição no país. Depois lembrou do primeiro progra-
ma nacional de alimentação e nutrição na década de 
1970 e, a partir dos anos 2000 , de programas sociais 
como o Fome Zero e de incentivos para a agricultura 
sustentável, além da aprovação da PEC nº 64/2010 , 
que inclui a alimentação como direito constitucional.

No âmbito internacional, o Brasil, enquanto inte-
grante da ONU, tem seu compromisso firmado com o 
pacto global que estabelece 17 objetivos de desenvol-
vimento sustentável (ODS) para serem cumpridos até 
o ano de 2030 e que desde 1948, o artigo XXV – 1. da 
Declaração Internacional dos Direitos Humanos, pro-
mulgada na ONU, prevê que:

2000 – Imple-
mentação do 
programa social 
Fome Zero, que 
contribui para 
que o Brasil 
saia do mapa da 
fome.

2010 - Aprova-
ção da PEC nº 
64 que inclui 
a alimentação 
como direito 
constitucional.

Ação de rua do CRN-3 no Dia Mundial da Alimentação em 2019
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todo ser humano tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-
-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensá-
veis e direito à segurança em caso de desemprego, 

doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência em circunstâncias 
fora de seu controle. (grifo nosso)

Neste cenário, o nutricionista, enquanto profissio-
nal da saúde, torna-se protagonista para contribuir 
no acesso ao direito humano à alimentação adequada 
e saudável, conforme explícito na Resolução CFN nº 
600/2018, que dispõe sobre as áreas de atuação e atri-
buições do nutricionista “para a efetividade dos servi-
ços prestados à sociedade”. O documento, elaborado 
após ouvir todos os conselhos regionais, traz uma série 
de considerações sobre a legislação vigente e diver-
sas ações do governo federal, citando o Guia Alimentar 
para a População Brasileira como instrumento impor-
tante para práticas alimentares saudáveis e promoção 
da saúde.

Outro documento importante listado na resolu-
ção CFN nº 600 e que Legiane ressalta em sua fala é o 
Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricio-
nal para as Políticas Públicas, publicado em 2012, em 
edição conjunta do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Ministério da Saúde e Mi-
nistério da Educação. Com foco na prática de ações 
voltadas para a Educação Alimentar e Nutricional 
(EAN), o marco é exemplo prático de como os nutri-
cionistas podem contribuir para o direito à alimen-
tação adequada e saudável, trazendo para a respon-
sabilidade desses profissionais as práticas de recurso 
terapêutico em indivíduos ou grupos sadios ou com 
algum agravo ou doença.

A nutricionista destaca que os profissionais que 
trabalham em educação alimentar, no escopo das ações 
públicas, sabem que esse trabalho requer articulação 

2018 - Reso-
lução CFN nº 
600, que dispõe 
sobre as áreas 
de atuação e 
atribuições do 
nutricionista, 
cita o Guia 
Alimentar para 
a População 
Brasileira e a le-
gislação vigente 
para evidenciar 
o direito huma-
no à alimenta-
ção adequada e 
saudável.

Capa da Revista CRN-3, ed. 15, de 2017
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intra e intersetorial com instituições educacionais, 
organizações não governamentais, entidades filan-
trópicas, conselhos de políticas públicas, organismos 
internacionais públicos de alimentação e nutrição, en-
tre outras. Segundo a palestrante, nutricionistas e téc-
nicos em nutrição e dietética ainda têm espaços para 
ocupar e muito para contribuir em relação às políticas 
públicas. De acordo com Legiane,

pensando no âmbito governamental, todas as es-
feras da gestão, de diferentes áreas, precisam ter 
relações estabelecidas com organizações da socie-
dade civil e instituições formadoras. É muito im-
portante, aliás, necessário, que elas sejam plane-
jadas, implementadas, monitoradas e avaliadas. É 
nesse ponto que nós, profissionais da área de nu-
trição, podemos participar. Contribuir nessa ques-
tão das políticas públicas. Nós podemos fortalecer 
os meios de interlocução com o cidadão. Compor, 
junto com equipes múltiplas, intersetoriais e in-
terdisciplinares, criadas por entidades públicas 
ou privadas, destinadas a planejar, coordenar, su-
pervisionar, implantar, executar, avaliar políticas, 
programas, cursos nos diversos níveis, pesquisas 
ou eventos de qualquer natureza direta ou indi-
retamente relacionados. Então, olha só quanto! 
Como é amplo o nosso caminho para trabalhar 
nessas políticas públicas. O quanto nós, profissio-
nais da área de nutrição, com o nosso conhecimen-
to, podemos contribuir.

No CRN-3, as discussões sobre políticas públicas 
vêm crescendo nos últimos anos. O tema foi capa da 
edição nº 15, de 2017, da Revista do CRN-3, que res-

Fórum de Políticas Públicas em São Paulo em 2019

Ação de rua do CRN-3 em São Paulo no Dia Mundial da 
Alimentação em 2019

Professoras Osvaldinete Lopes, Camila Mazzeti e graduandas em 
ação de rua realizada com o apoio do CRN-3 em Campo Grande 
(MS) no Dia Mundial da Alimentação em 2019
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salta que o Brasil foi o primeiro país no mundo a esta-
belecer metas para a Década de Ação em Nutrição, ins-
tituída em 2016, pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). Em entrevista especial para a revista, a nutri-
cionista Michele Lessa de Oliveira, que na época era 
coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Mi-
nistério da Saúde, ressalta a participação fundamental 
dos nutricionistas nesse processo.

A Década de Ação em Nutrição eleva os compromis-
sos relacionados à nutrição, que ganha mais visibi-
lidade. Os governos ganham mais apoio e os nutri-
cionistas assumem participação fundamental, pois 
atuam na maioria das ações voltadas para a melho-
ria da nutrição.

As políticas públicas sempre afetaram diretamen-
te a profissão dos nutricionistas e técnicos em nutri-
ção e dietética e estão intrinsecamente relacionadas à 
própria criação dos conselhos de classe, o que inclui o 
Sistema CFN/CRN. Com 40 anos de história, não se-
ria diferente com o CRN-3, que sempre esteve atento, 
emitindo pareceres técnicos e participando de discus-
sões nas mais distintas esferas de poder.

Contudo, desde 2014, com a eleição do 12º colegia-
do, começa um movimento para ampliar a participação 
do Regional nas ações dos poderes executivos e nos 
trabalhos dos poderes legislativos. Naquele momento, 
Denise Hernandez lembra que, junto com Dolly Meth 
Simas, trabalha muito para ampliar o protagonismo 
do CRN-3, mesmo com as dificuldades de conseguir 

Material de apoio do Dia Mundial da Alimentação de 2019 Ação de rua do CRN-3 em Campo Grande (MS) no Dia 
Mundial da Alimentação em 2019
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agenda junto às Secretarias de Saúde e de Educação, 
por exemplo.

Era um momento em que as conselheiras do CRN-
3 queriam que o CFN contratasse uma assessoria par-
lamentar. Então, quando Denise Hernandez assume a 
presidência do Regional, em 2018, acontece a votação 
em plenária, aprovando a criação da Comissão Tran-
sitória de Políticas Públicas do CRN-3, a primeira do 
Sistema CFN/CRN. Segundo Denise,

 a ideia da Comissão de Políticas Públicas começou 
com o levantamento de projetos de lei existentes 
nas Câmaras Municipais de vereadores e nas As-
sembleias Legislativas com os deputados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul. Com esse intuito, nós 
fizemos visitas a vários parlamentares, apresentan-
do a nossa Comissão. Enviamos e-mails também, e 
entendemos que este é um trabalho que deve ser 
contínuo.

Por intermédio de uma jornalista, Denise Hernan-
dez consegue agenda com a Coordenadora de Segu-
rança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de São 
Paulo. Daquele encontro nasce o primeiro termo de 
parceria, redigido pela advogada Célia Lucchese, entre 
o CRN-3 e a Secretaria Municipal de Trabalho e Em-
preendedorismo de São Paulo. Nas palavras de Denise: 

nós colaboramos muito com a Secretaria, na área 
de educação nutricional, dentro dos centros de re-
ferência da prefeitura de São Paulo. Participamos 
do Dia Mundial da Alimentação, junto com a pre-
feitura. Demos muitas palestras nesses centros de 
referência.

A iniciativa foi pioneira dentro do Sistema CFN/
CRN, com a nutricionista Lenita Gonçalves de Bor-
ba assumindo a posição de primeira coordenadora da 
Comissão de Políticas Públicas. Até hoje, o CRN-3 é 
o único Regional com essa comissão constituída, sen-

Em São Paulo (2020), CRN-3 realiza evento sobre o aspecto alimentar e a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) da população 
indígena

O CRN-3 cria 
primeira Comis-
são de Políticas 
Públicas do 
Sistema CFN/
CRN. 
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do coordenada pela conselheira Sueli Lisboa da Silva, 
durante o 14º Colegiado. Entre as primeiras ações da 
Comissão, consta a contratação da assessoria parla-
mentar profissional. 

No começo, o trabalho da Comissão era muito mais 
reativo que propositivo, atuando em propostas com 
problemas identificados, mas que já estavam em trami-
tação avançada no Senado, Câmara dos Deputados, nas 
Assembleias Legislativas ou nas Câmaras Municipais. 
Era um trabalho para apresentar inconsistências, pro-
blemas técnicos e possíveis impactos negativos para a 
sociedade. Havia uma preocupação para que as ações 
iniciais fossem rápidas, mas com o tempo houve uma 
transformação da cultura, possibilitando novas estra-
tégias. O trabalho conjunto entre a Comissão de Políti-
cas Públicas e a assessoria parlamentar foi se desenvol-
vendo para uma postura muito mais propositiva, onde 
é possível identificar e criar oportunidades de diálogos 
com os agentes públicos e a sociedade.

Lucas Baruzzi fala que é necessário pensar quais 
serão os interlocutores, os agentes políticos que serão 
abordados nesse processo, que podem ser do corpo 
técnico, como, por exemplo, um assessor parlamentar 
especializado em nutrição ou o representante eleito, 
que muitas vezes têm maior dificuldade com a agenda 
e precisa dividir sua atenção com outras pautas. Ele 
explica que geralmente o assessor técnico está aberto 
para receber estudos mais elaborados, enquanto o po-
lítico espera conhecer os resultados de maneira mais 
direta.

 Para explicar o trabalho do CRN-3 relacionado 
às políticas públicas, a Comissão de Políticas Públicas 
considera três verbos:

As conselheiras Andréa Jorge, Cristina Bignardi, Sueli Lisboa e 
Lenita Borba em reunião da Comissão de Políticas Públicas do 
CRN-3 em 2018

Publicação realizada nas redes sociais em 2018. CRN-3 promove 
eventos destacando o papel do profissional da nutrição em 
políticas públicas em SP e MS
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• Monitorar: existe um trabalho contínuo 
para acompanhar os trabalhos dos poderes legislati-
vos e executivos no extenso território de jurisdição 
do CRN-3, que contempla os estados de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul, além de acompanhar as pautas 
de Brasília, considerando a Câmara dos Deputados, o 
Senado e o Governo Federal, com seus ministérios e 
autarquias.

• Engajar: o CRN-3 entende que a sociedade 
precisa participar desse processo de construção das 
políticas públicas e que outras categorias profissionais 
podem trabalhar de forma conjunta com os nutricio-
nistas e técnicos em nutrição e dietética para garantir 
o direito humano à alimentação adequada e saudável. 
Partindo dessa premissa, o Regional constrói alianças 
e participa de eventos, como fóruns especializados, or-
ganizados por universidades, outras entidades e con-
selhos profissionais de outras áreas, com o objetivo de 
engajar mais pessoas em prol das causas relacionadas 
à nutrição e alimentação.

• Influenciar: encontrar a melhor estratégia 
para transmitir a mensagem do CRN-3. Por que deter-
minada proposta é boa e precisa ser aprovada ou quais 
mudanças são necessárias para beneficiar a sociedade? 
É um trabalho de comunicação, para encontrar a me-
lhor maneira de transmitir a visão do Regional sobre 
determinado assunto, adaptando a linguagem aos ca-
nais e seus públicos, seja de leigos ou especializados, 
que serão decisores ou apoiadores nesse processo de 
construção das políticas públicas.

Entre os exemplos de oportunidades em que hou-
ve a contribuição do CRN-3 é possível citar o PL 
961/2019, que obriga a inclusão do profissional nu-
tricionista nas equipes dos programas de saúde da 

As nutricionistas Silvia Cozzolino (CRN-3) e Patrícia Jaime 
(Ministério da Saúde) participam de audiência para avaliar as 
políticas públicas de combate à obesidade no Senado Federal em 
2014

Publicação realizada nas redes sociais do CRN-3 em 2021. Durante 
a pandemia, do total de 211,7 milhões, 116,8 milhões conviviam 
com algum grau de Insegurança Alimentar e, destes, 43,4 milhões 
não tinham alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões de 
pessoas enfrentavam a fome
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família. A partir do conhecimento da tramitação do 
projeto de lei em Brasília, o Regional preparou uma 
nota técnica apresentando os benefícios da aprovação 
do projeto para a saúde pública coletiva, mostrando 
como o nutricionista dialoga com múltiplas equipes 
dos programas de atenção primária, atua na prevenção 
de doenças crônicas não transmissíveis e, inclusive, 
proporciona redução significativa no impacto das des-
pesas públicas destinadas ao sistema de saúde.

Este é um exemplo que demonstra como o CRN-
3 atua em prol das causas relacionadas à melhoria da 
qualidade alimentar de maneira conjunta com o for-
talecimento da categoria profissional que representa. 
No momento em que este livro é escrito, o PL já ob-
teve parecer favorável na comissão em que tramita e 
deve seguir para votação na Câmara dos Deputados, 
em Brasília.

Com atuação apartidária, o CRN-3 está aberto 
para o diálogo com representantes de diferentes ver-
tentes políticas, atuando para sensibilizar prefeitos 
e vereadores sobre a relevância do tema para a so-
ciedade. Nas eleições municipais de 2020, o Regio-
nal elaborou uma carta ressaltando a importância 
dos nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética, 
assim como das políticas públicas relacionadas à ali-
mentação e nutrição. O documento foi enviado para 
milhares de candidatos em mais de 600 municípios 
dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, dos 
quais muitos responderam, iniciando diálogos que, 
nos próximos anos, devem gerar frutos positivos para 
a saúde dos brasileiros.

Como visto, tratar das políticas públicas relaciona-
das à nutrição e alimentação é assunto amplo e com-
plexo, contudo, a questão da fome e da insegurança 
alimentar são temas urgentes no Brasil de 2021. Se-
gundo dados do Inquérito Nacional sobre Inseguran-
ça Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 
no Brasil, elaborado pela Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
(Rede PENSSAN), entre os 211,7 milhões de brasilei-
ros, mais da metade (116,8 milhões) estão classifica-
dos em algum nível de insegurança alimentar. Destes, 
43,4 milhões não têm acesso à quantidade suficiente 
de alimentos para suprir suas necessidades e 19,1 mi-
lhões de brasileiros estão passando fome. Em relação 
à alimentação infantil, uma a cada três crianças estão 
anêmicas.

Vale ressaltar que os esforços relacionados aos 
avanços das políticas públicas para a área de alimenta-
ção e nutrição no Brasil são referência mundial, sendo 

Parceria do CRN-3 com o programa Mesa Brasil / Sesc SP em 2018
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replicados em outros países emergentes. Tais políticas  
permitiram que em 2014 o Brasil celebrasse a saída 
do chamado Mapa da Fome, elaborado pela FAO-ONU. 
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (PNAD), computados pelo IBGE, nos anos de 
2004, 2009 e 2013, mostram uma redução significativa 
do percentual de domicílios brasileiros em situação de 
insegurança alimentar.

No entanto, dados dos PNADs de 2017 e 2018, 
mostram que a situação de segurança alimentar dimi-
nuiu em aproximadamente 60% dos domicílios no país, 
retornando para os níveis do ano de 2004. O inquérito 
realizado pela Rede PENSSAN informa que as polí-
ticas de austeridade iniciadas em 2014, acrescentadas 
à redução de investimentos relacionados às políticas 
sociais dos anos seguintes, contribuíram para um ce-
nário complicado das condições econômicas, sociais e 
sanitárias, que foram extremadas a partir do ano de 
2021, com a explosão do número de casos e mortes 
pelo SARS-CoV-2 (Covid-19), tornando o Brasil o epi-
centro da pandemia global.

Na prática, os dados mostram que o Brasil volta a 
enfrentar o problema da fome e, nesse cenário, nutri-
cionistas e técnicos são fundamentais para promover 
a conscientização e fortalecer as políticas públicas em 
prol do direito humano à alimentação digna, adequada 
e saudável.

Devido à relevância do tema, a fome no Brasil 
também foi debatida pelas nutricionistas Maria An-
gélica Tavares de Medeiro, Karina Palma Reis, Domi-
tila Skowronski e Denise Meira, no painel Panorama 
Nacional de Insegurança Alimentar, durante o seminá-
rio Nutrição que evolui: conexões e desafios pós-pandemia, 
promovido pelo CRN-3 em setembro de 2021.

Na Alesp, FCAFS-SP posiciona-se contrário a cursos de graduação 
da Saúde na modalidade 100% EAD em 2017

Silvia Cozzolino entrega ofício do FCAFS-SP na Assembleia 
Legislativa de São Paulo

2014 – O CRN-
3 amplia sua 
participação 
no fomento as 
ações dos pode-
res executivos e 
legislativos rela-
cionadas as po-
líticas públicas 
voltadas para a 
alimentação e 
nutrição.
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Viviani Fontana acredita que todo nutricionista so-
nha em erradicar a fome, e partindo dessa premissa, 
o apoio aos profissionais no domínio dessa situação e 
ainda no desenvolvimento para a visão da participação 
ativa, de ocupar os espaços e colaborar para constru-
ção das políticas públicas, é relativamente recente. Foi 
aos poucos que o CRN-3 foi conquistando assento em 
mais de 30 comissões e representações externas, como 
Conseas, Caes, FCAFS e outros.

Na visão da vice-presidente do CRN-3, é necessá-
rio integrar os espaços de debate para ampliar a voz 
institucional de representação da categoria, inclusive, 
para tratar de assuntos que acabam sendo polemiza-
dos, como a questão da indústria, dos alimentos ultra-

processados. Não se trata da questão de o alimento ser 
ou não saudável, mas das pessoas desenvolverem hábi-
tos saudáveis.

Os desafios são grandes e ainda há muito para ser 
realizado em relação à construção das políticas públi-
cas e mesmo sobre os hábitos alimentares contempo-
râneos. Se por um lado existe a situação de insegu-
rança alimentar, do outro, temos como crescente a 
obesidade, inclusive infantil. Em ambos os casos, a má 
alimentação gera graves consequências para a saúde.

Quando se trata do complexo processo químico 
para absorção de nutrientes pelo corpo humano, di-
ficilmente haverá uma única solução para resolver o 
problema. Contudo, parece que essa era a visão da pre-

feitura de São Paulo, no ano de 2017, 
quando faz ampla divulgação da “fa-
rinata”, um composto que seria dis-
tribuído para famílias em situação de 
carência alimentar. Apesar da grave 
situação de insegurança alimentar ser 
uma realidade, a farinata contrariava 
princípios básicos do Direito Humano 
à Alimentação Adequada (DHAA) e às 
recomendações do Guia alimentar para 
a população brasileira. 

Na época, o CRN-3 foi contrário à 
iniciativa, emitindo nota pública que 
denunciava “o total desrespeito aos 
avanços obtidos nas últimas décadas 
no campo da segurança alimentar e no 
que tange às políticas públicas sobre 
as ações de combate à fome e desnutri-
ção”. Diante da repercussão negativa Reunião do GT Nutricionistas NASF CRN-3 em 2016
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da proposta e da ineficácia enquanto método de com-
bate à fome, a prefeitura da capital paulista, por fim, 
desistiu da iniciativa.

A nutricionista Rosana Maria Nogueira, conse-
lheira secretária na diretoria do 14º colegiado, lembra 
que o objetivo do Regional não é fazer campanha para 
arrecadação de alimentos, mas trabalhar com a base, 
para que mudanças estruturais aconteçam e benefi-
ciem toda a sociedade. Em voz consonante com a atual 
presidente Nina Corrêa, ela foca que as ações do CRN-
3 estão alicerçadas em três pilares: orientar, disciplinar 
e fiscalizar. Nas palavras da conselheira:

nós precisamos ver exatamente qual é o foco e o 
objeto do Conselho. Então, o nosso papel, quando 
estamos contribuindo para a formação dos jovens 
profissionais ou quando estamos nos comunicando 
com profissionais consolidados no mercado, é ter 

consciência de que precisamos sempre lembrá-los 
que a profissão que eles escolheram tem um ob-
jetivo final, que é a alimentação digna, saudável e 
adequada. E esse é o nosso papel enquanto repre-
sentantes do CRN-3!

Em texto com a retrospectiva das ações do CRN-
3 em 2020, primeiro ano da gestão do 14º Colegiado, 
Nina Corrêa enfrenta a gravidade da situação e re-
laciona o direito humano à alimentação adequada e 
saudável ao propósito de existência do Conselho que, 
em conjunto ao CFN, é contribuir para a garantia do 
direito humano à alimentação adequada e saudável, 
orientando, disciplinando e fiscalizando o exercício 
profissional do nutricionista e do técnico em nutrição e 
dietética, para uma prática pautada na ética e compro-
metida com a segurança alimentar e nutricional, em 
benefício da sociedade.

Viviani Fontana representa o CRN-3 no II Simpósio Municipal de Combate ao Desperdício e Segurança Alimentar 
realizado pela prefeitura de São Paulo em 2019
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O Guia Alimentar da População Brasileira 
e o Guia Alimentar Para Crianças Menores 
de 2 anos são documentos de extrema 
importância para os nutricionistas e técnicos 
em nutrição. Esses guias promovem a 
saúde, considerando toda nossa diversidade 
geográfica e cultural.

A PNAN estabeleceu como eixos norteadores 
os paradigmas de práticas alimentares e estilos 
de vida saudáveis.

Publicação realizada nas redes sociais em 2021

Publicação realizada nas redes sociais em 2022
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Conselheiras recém-eleitas, titulares e su-
plentes, se reuniram na sede do Regional 
pela primeira vez, em clima de celebração, 

para cerimônia de posse do 14º Colegiado do CRN-
3, numa tarde de terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. 
Naquele momento, o noticiário internacional alertava 
sobre o risco potencial do SARs-CoV-2 (Covid-19), um 
coronavírus com alta taxa de transmissibilidade em 
humanos, que estava circulando em países asiáticos e 
europeus.

No Brasil , o primeiro caso é confirmado no dia 26 
de fevereiro, quando, em São Paulo, é divulgado o teste 
positivo para um homem, com 61 anos, recém-chegado 
da Itália. Menos de um mês depois, no dia 17 de março, 
conforme recomendações das autoridades sanitárias, o 
CRN-3 suspende a realização das visitas técnicas, do 

setor de fiscalização e, 3 dias depois, determina que to-
dos os funcionários da sede e delegacias trabalhem no 
modelo de home office. Ainda assim, naquele momento, 
poucos poderiam imaginar os impactos de uma pande-
mia na aceleração digital e nas mudanças das relações 
de trabalho.

Havia uma expectativa inicial de que tudo voltasse 
ao normal após 15 dias de lockdown, mesmo assim, a di-
retoria do CRN-3 entende que, apesar das dificuldades, 
o trabalho do Regional não poderia ser interrompido. 
Comprometidos com o atendimento aos inscritos, o 
colegiado apoia a gestão administrativa para as ações 
iniciais necessárias. 

Rosana Nogueira adverte que a segurança das pes-
soas sempre esteve em primeiro lugar e que as decisões 
do colegiado, pautadas pela ciência, acompanharam a 

2020 – No dia 
17 de março 
o CRN-3 sus-
pende as visitas 
técnicas presen-
ciais, do setor 
de fiscalização, 
e determina que 
os funcioná-
rios da sede 
e delegacias 
trabalhem de 
maneira remota, 
em home 
office, conforme 
recomendações 
das autoridades 
sanitárias.

Conselheiras do Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região (SP e MS) Gestão 2020-2023
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agenda dos acontecimentos. Em relação ao home office, 
ela relata que,

 na verdade, ninguém sabia exatamente do que se 
tratava essa pandemia. Nós precisávamos manter 
o trabalho, mas como fazer isso? Primeiro man-
tendo as pessoas com segurança. Então, nós real-
mente pensamos que o retorno seria em 15 dias, 
mas não aconteceu. No primeiro momento, nós 
não sabíamos exatamente o que fazer. E assim foi 
se estendendo e nós só voltamos 18 meses depois, 
em agosto de 2021. Ainda assim, respeitando o ca-
lendário de vacinação, com as pessoas retornando 
para a sede e delegacias do CRN-3 após 30 dias da 
segunda dose da vacina, conforme as orientações da 
empresa de medicina do trabalho.

Apesar das dificuldades, a conselheira secretária 
do CRN-3 diz que foi impactada positivamente com 
a união do atual colegiado. Geralmente os suplentes 
são acionados conforme indisponibilidade temporária 
de conselheiro titular, mas não foi assim que aconte-
ceu durante a gestão do 14º Colegiado. Titulares e su-
plentes trabalharam juntos, incessantemente, ressalta 
Rosana.

Para a nutricionista, as reuniões online propicia-
ram maior participação de conselheiros de outras re-
giões, além da capital paulista. Ela ficou surpresa em 
ver como o grupo foi unido e coeso, mesmo sem o 
contato presencial e acredita que, no futuro, as reuni-
ões do colegiado serão híbridas. Continuarão adapta-
das para a participação virtual, seja por questões or-
çamentárias, reduzindo custos de viagens ou mesmo 
devido à agenda profissional de cada conselheira. Em 

entrevista, ela diz:

então, foi um período muito difícil, mas, eu acho, 
de muita coesão deste colegiado. Nós trabalhamos 
incessantemente! E eu acho isso tão interessante, 
porque somos um grupo que não nos relacionamos 
pessoalmente. Esse colegiado formou um grupo de 
uma coesão incrível, com todo mundo muito dis-
ponível para fazer as coisas acontecerem nas dife-
rentes áreas de atuação do nutricionista e técnico; 
nas suas comissões. Todos trabalharam em prol 
de objetivos comuns. Principalmente em relação à 
proximidade com o inscrito!

Além da gestão do colegiado, houve a adesão mui-
to forte dos funcionários para dar continuidade aos 
trabalhos para servir aos inscritos e atuar em prol da 
sociedade. Tanto os profissionais da área administrati-
va, gerenciados por Magda Rocha, como os da equipe 
técnica, comandada pela nutricionista Lúcia Bertonha, 
fizeram o possível para adaptar o trabalho às dinâmi-
cas do home office e minimizar possíveis atritos. Todos 
fizeram sua parte e, apesar de não ser possível regis-
trar nominalmente o compromisso de cada um dos 
mais de 80 funcionários do maior conselho regional 
de nutricionistas do Brasil, alguns exemplos, a seguir, 
evidenciam os esforços de todos.

Pouco antes da pandemia, em dezembro de 2019, 
houve a convocação para a efetivação de 7 novos con-
cursados para atuar na sede e delegacias. Após o onbo-
ard presencial, com as boas-vindas na sede do CRN-3, 
os profissionais foram alocados nos respectivos setores 
em janeiro de 2020, mês de campanha para cobrança 
de anuidades e, naquele ano, com as peculiaridades do 
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processo de eleição para a nova gestão.
Célio Simioni, coordenador contábil financeiro, 

lembra que quando todos foram trabalhar em casa es-
tavam no processo natural de aprendizagem e os ges-
tores tiveram que se adaptar para liderar suas equipes 
e ensinar os novos profissionais a distância. Com as 
equipes trabalhando de maneira remota, uma vulnera-
bilidade na rede possibilitou um ataque hacker em um 
momento crítico para a adaptação do trabalho remoto. 
Marcos Morais explica que não houve vazamento de 
dados, e que esse tipo de ataque, conhecido como ran-
somware, apenas criptografa os arquivos da empresa. Na 
mesma época, outros órgãos públicos, como o Supremo 
Tribunal Federal (STF) também sofreram esse tipo de 
ataque. Foram alguns dias de grande preocupação.

Célia França, chefe do setor de cadastro, por exem-
plo, foi inúmeras vezes até a sede, na Av. Faria Lima, 
para buscar a documentação física referente à solici-

tação de reativação ou de novas inscrições. Houve 
uma demanda crescente durante os primeiros meses 
da pandemia, devido a emissão de muitas carteiras de 
identidade profissional ou de certidão provisória, que 
são os documentos comprobatórios para que os nutri-
cionistas e técnicos em nutrição e dietética tivessem 
garantido seus direitos aos primeiros lotes das vacinas, 
destinados aos profissionais da saúde.

Então, mesmo com a crise sanitária global e com 
os eventos adversos, o CRN-3 consegue cumprir seu 
papel orientativo e fiscalizador, de apoio ao inscrito e 
de contribuição para a sociedade durante toda a pan-
demia. A união do colegiado e o comprometimento dos 
funcionários foram fundamentais nesse processo, mas 
será que todos estavam preparados para trabalhar em 
suas casas?

Para a conselheira Débora Cabanes, a pandemia 
mostrou que quase ninguém estava preparado para “fi-
car tanto tempo só, consigo mesmo” e que nesse pro-
cesso de home office, “muitos sentimentos afloraram”. 
Então, apesar dos resultados obtidos, foi essencial que 
houvesse uma atenção especial para ajudar as pessoas 
nesse processo.

A nutricionista está no colegiado do CRN-3 des-
de 2017. Integrando a diretoria, como conselhei-
ra tesoureira, durante o 14º colegiado, ela faz parte 
das comissões de Fiscalização, Patrimônio e Gestão 
de Pessoas, sendo esta última, um grupo de traba-
lho criado na gestão passada e elevado à categoria de 
comissão transitória, na gestão 2020-2023. Débora 
Cabanes declara que

essa foi uma conquista, realmente! Porque foi um 
trabalho muito bonito, que começamos a fazer para 

Único evento presencial em que o CRN-3 participa antes da pandemia: 
ação de rua sobre a Nutrição da Mulher nas diferentes fases da vida 
(06/03/2020)
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valorização das pessoas. Nós começamos na gestão 
passada, com muitos trabalhos para amenizar o cli-
ma, para ampliar a gentileza no dia a dia de todos 
que trabalham no Regional.

No começo o GT organiza palestras mensais so-
bre os mais variados temas, como educação financeira, 
comunicação, bem-estar, qualidade de vida, sustenta-
bilidade, entre outros. Depois adere à campanhas com 
pautas importantes para a sociedade, como, por exem-
plo, o Outubro Rosa, para conscientização da prevenção 
do câncer de mama e o Setembro Amarelo, que alerta 
para ações importantes de prevenção ao suicídio.

Em relação à sustentabilidade, houve campanhas 
para o uso da caneca própria, reduzindo o consumo 
de copos descartáveis e, inclusive, mudaram o serviço 
de água durante as reuniões, substituindo as garrafas 
pet individuais por jarras com água filtrada e copos de 
vidro.

Datas comemorativas também integraram o calen-
dário de ações relacionadas à gestão de pessoas. Débo-
ra Cabanes lembra do ano em que no Dia dos Pais e no 
Dia das Mães, os papais e mamães que trabalham no 
CRN-3 foram homenageados com suas fotos junto aos 
seus filhos. Em outra ocasião, houve a contratação de 

Comissão de Gestão de Pessoas (CGP) organiza festa junina durante a quarentena da pandemia de Covid-19
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violinista que percorreu a sede tocando música clássica 
em todos os setores.

Com a Comissão de Gestão de Pessoas (CGP) 
constituída, as ações foram ampliadas e adaptadas para 
o contexto da pandemia. As palestras passaram para 
modalidade virtual, com temas contemporâneos como 
saúde mental, organização do trabalho em casa, ali-
mentação saudável, entre outros. Eventos interativos 
também fizeram parte do calendário. Débora Cabanes, 
coordenadora da comissão, lembra da festa junina rea-
lizada para os colaboradores:

foi fantástico! As pessoas participaram caracteri-
zadas. Teve concurso de trajes, quiz de acertos, 
brincadeiras. Foi um momento muito bacana de 
confraternização, para contribuir com o clima or-
ganizacional, mesmo a distância.

O próximo passo da CGP será a contratação de 
consultoria em recursos humanos para avançar no 
plano de carreiras. O projeto prevê avaliar itens im-

portantes como a qualidade de vida dos colaboradores, 
revisando o organograma empresarial e avaliando a 
composição de cargos e salários. O projeto está previs-
to para acontecer no ano de 2023.

CRN-3 prioriza a realização de ações para os 
inscritos no contexto da pandemia da Covid-19 

Ao mesmo tempo em que o CRN-3 precisou se 
adaptar internamente para uma nova realidade de 
trabalho e de relações interpessoais no contexto da 
pandemia, foi imprescindível que houvesse um olhar 
para os acontecimentos externos à vida administrati-
va do Conselho. A ameaça da Covid-19 parece impor 
uma agenda própria para debates contemporâneos, 
como no caso do ensino a distância para profissionais 
da saúde e as teleconsultas para nutricionistas da área 
clínica, que demandaram aos órgãos públicos medidas 
urgentes, em caráter de exceção.

Começando pela formação superior, nos últimos 

CGP promove encontro sobre Saúde Mental com a palestra da psicóloga Simone Vitale em 2021
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anos, apesar do expressivo crescimento do ensino a 
distância (EAD), algumas graduações, como no caso 
da formação dos profissionais da saúde, continuam 
proibidas nessa modalidade. Essa decisão, apesar de 
ser de competência exclusiva do Ministério da Educa-
ção, corrobora com a posição da maioria dos conselhos 
profissionais relacionados à saúde, incluindo o Sistema 
CFN/CRN.

Acontece que, com as universidades fechadas para 
as aulas presenciais devido às medidas protetivas, foi 
necessário atuar em caráter de exceção, conforme dis-
posto na Portaria MEC/GM nº 343, de 17 de março 
de 2020, que viabiliza a aplicação das aulas por “meios 
digitais enquanto durar a situação de pandemia do 
novo coronavírus – Covid-19”, com exceção para as 
“práticas profissionais de estágios e de laboratórios” 
conforme Portaria MEC/GM nº 345, de 19 de março 
de 2020.

Preservando seu caráter orientativo e a proposta 
de estar próximo dos nutricionistas desde a etapa de 
formação, o 3º Regional manteve o programa CRN-3 
Jovem com edições virtuais nos anos de 2020 e 2021  
e promoveu importantes debates no seminário Nutri-
ção que evolui: conexões e desafios pós-pandemia, como as 
exposições dos painéis Práticas educativas em ambientes 
virtuais, que teve a participação das docentes Cristia-
ne Machado e Ana Maria Cervato Mancuso; e O que a 
pandemia nos ensinou sobre estágios, com a participação 
do nutricionista Gabriel Macedo, coordenador de está-
gio do Centro de Recuperação e Educação Nutricional 
(CREN) e a docente Camila Mazzeti.

Em relação à atuação profissional, o painel Os desa-
fios do atendimento online: atuação ética e com sucesso, 

com a nutricionista Tânia Rodrigues e a psicóloga Pa-
trícia Eugênio, trouxe a experiência das teleconsultas 
psicológicas, aprovadas pelo Conselho Federal de Psi-
cologia, conforme a Resolução CFP nº 011/2018.

Para os nutricionistas, o novo Código de Ética e 
de Conduta, aprovado na Resolução CFN 599/2018, 
prevê, no artigo 36, que a “orientação nutricional e 
acompanhamento podem ser realizados de forma não 
presencial”, contudo, o atendimento presencial era 
obrigatório, sendo “dever do nutricionista realizar em 
consulta presencial a avaliação e o diagnóstico nutricio-
nal de indivíduos sob sua responsabilidade profissional”.

Com a pandemia, o Conselho Federal de Nutricio-
nistas entende que há necessidade de flexibilização da 
regra, suspendendo o artigo 36, da Resolução CFN 

Conselheiras do CRN-3 Gestão 2020-2023

2020 – 2021- O 
CRN-3 Jovem 
acontece em 
edições virtuais.
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599, até o dia 31 de agosto de 2020, com a publicação 
da Resolução CFN 646. Depois, a suspensão é esten-
dida até o dia 28 de fevereiro de 2021, na Resolução 
CFN 660 e, por fim, sem prazo determinado, com a 
suspensão “em caráter excepcional, até a declaração do 
final da pandemia pela Organização Mundial de Saúde 
– OMS”, na Resolução CFN nº 684/2021.

Viviani Fontana explica que o CRN-3 acompanhou 
de perto todas as etapas das discussões nacionais, co-
municando aos inscritos de São Paulo e Mato Gros-
so do Sul quais foram as regras estabelecidas para a 
realização do teleatendimento, como, por exemplo, a 
obrigatoriedade de inscrição na plataforma e-nutricio-
nista e a orientação sobre requisitos que permanecem 
inalterados como a necessidade de preservação dos re-
gistros clínicos por, pelo menos, 20 anos.

A vice-presidente do Regional acredita que no 

pós-pandemia esta será uma discussão que o Sistema 
CFN/CRN terá que enfrentar, com seus desafios con-
temporâneos. Como exemplo, ela traz a situação do 
atendimento realizado por profissional fora da juris-
dição do Regional em que se encontra inscrito. Atual-
mente, se um profissional de São Paulo quiser atender 
em outro estado, ele deve solicitar a inscrição secundá-
ria na jurisdição do respectivo regional e essa poderia 
ser uma opção, mesmo para os atendimentos online, 
porém, as teleconsultas abrem margem para atendi-
mentos internacionais, gerando conflitos éticos que 
envolvem, inclusive, a legislação de outros países. Vale 
ressaltar que dados do projeto Nutrição COm VIDa  
na pandemia, realizado pela equipe de fiscalização do 
CRN-3, revela que dos consultórios de nutricionistas 
que participaram da pesquisa e realizam atendimento 
remoto, 25,7% dos pacientes residem no exterior.

Sem a possibilidade de realizar as visitas presen-
ciais, com o apoio da Nina Corrêa, que além de presi-
dente é coordenadora da Comissão de Fiscalização, a 
gerente técnica Lúcia Bertonha e o então coordenador 
Luis Paulo idealizaram o projeto Nutrição COm VIDa 
na pandemia, que viabiliza a continuidade dos trabalhos 
de fiscalização em ação que também acolhe os inscritos 
em um momento delicado, devido à pandemia. Através 
da elaboração de questionários específicos para apli-
cação remota, via telefone, os fiscais do CRN-3 conse-
guem realizar diagnósticos referentes aos efeitos das 
medidas restritivas que foram estabelecidas na época.

Com isso, foi possível uma aproximação do Regio-
nal junto aos nutricionistas e técnicos em nutrição e 
dietética, contribuindo para o enfrentamento da crise 
e orientando sobre a importância da atualização cons-

2020 - Realiza-
ção do projeto 
“Nutrição COm 
VIDa na 
pandemia” 
que viabiliza a 
continuidade 
dos trabalhos de 
fiscalização de 
maneira remota 
ao mesmo tem-
po que promove 
o acolhimento 
aos inscritos em 
um momento 
delicado, devido 
a pandemia.

Live disponível no canal do 
Youtube do CRN-3
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tante e onde encontrar informações confiáveis como 
as publicações do Sistema CFN/CRN e outros órgãos 
oficiais. Entre os resultados, houve a criação de um 
banco de dados de empresas para possíveis convoca-
ções futuras e a constatação de que os nutricionistas 
e TNDs se sentiram valorizados, gerando um vínculo 
de aproximação entre os profissionais com o CRN-3.

Dividido em 4 fases ao longo do ano de 2020, o 
projeto COm VIDa, totalizou a aplicação de 10.749 
questionários, preservando a proporcionalidade por 
áreas de atuação e alcançando o interior dos estados de 
São Paulo e Mato Grosso do Sul. Partindo da concep-
ção do CRN-3, o projeto tem similaridades com outras 
ações de fiscalização realizadas em outras regiões do 
país, além de ter sido replicado pelo CRN-3 no ano de 
2021, com possibilidades para que, mesmo após a pan-
demia, ações de fiscalização remota sejam realizadas 
de maneira complementar às visitas presenciais.

 

Advocacy para vacinação e EPIs
Sem tratamento comprovadamente eficaz para os 

pacientes infectados com o coronavírus e o aumento ex-
ponencial dos casos, o Ministério da Saúde publicou a 
Portaria nº 639, em 31 de março de 2020, com a ação es-
tratégica O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde. 
Uma convocação para criar um cadastro único, onde to-
dos os profissionais da saúde são capacitados e podem se 
voluntariar para atuar na “linha de frente”, no enfrenta-
mento da Covid-19. Aos conselhos regionais, a portaria 
determinava a obrigação de comunicar seus inscritos, 
orientando sobre a obrigatoriedade do cadastro.

Essa ação gerou grande demanda no setor de aten-
dimento do CRN-3, no momento que a sede estava fe-
chada para o atendimento presencial e o canal telefô-
nico para o inscrito suspenso. Os únicos canais abertos 
eram as mensagens e comentários nas redes sociais, 
o chat, disponível no site e o atendimento por e-mail. 
Somente no dia 7 de dezembro de 2020 foi possível 

Material de divulgação do projeto de fiscalização Nutrição COm VIDa na pandemia
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retomar os atendimentos presenciais, mediante agen-
damento prévio, e a reativação do canal de voz do call 
center. Embora o tempo de resposta inevitavelmente 
tenha sido superior aos prazos normais, o CRN-3 res-
pondeu a todos os inscritos e esteve atento para atuar 
em prol da categoria profissional.

No ano de 2020, houve momentos de falta de EPIs, 
como máscaras, luvas e álcool em gel, inclusive em 
hospitais com alas dedicadas ao tratamento de pacien-
tes com Covid-19. Nesses locais, houve situações em 
que apenas a equipe médica e alguns enfermeiros rece-
beram os materiais necessários para proteção e, muitas 
vezes, os nutricionistas que cuidavam desses pacientes 
e até mesmo técnicos em nutrição e dietética que leva-
vam os alimentos para áreas com alto risco de conta-
minação ficavam totalmente expostos.

Depois, nos primeiros meses do ano seguinte, em 
2021, quando  começa a vacinação para os grupos prio-
ritários, o que inclui todos os profissionais da saúde, 
o CRN-3 recebe denúncias informando que algumas 
prefeituras, nos estados de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul, estavam negando os imunizantes para nutricio-
nistas e técnicos em nutrição e dietética, mesmo para 
profissionais atuantes em hospitais, na chamada “linha 
de frente”, no enfrentamento da Covid-19.

Nina Corrêa resgata que a situação dos EPIs e de-
pois do acesso às vacinas foi preocupante. O CRN-3 se 
posiciona publicamente em defesa da categoria profis-
sional e atuando em casos pontuais, no envio de ofícios 
para prefeituras, Secretarias da Saúde e hospitais das 
mais diversas regiões dos estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul. 

A imunização foi um problema generalizado por-

que, entre outras questões, havia escassez das vacinas. 
Diversas categorias de profissionais da área da saúde 
enfrentaram dificuldades, apesar de o governo classi-
ficá-los como grupos prioritários para receberem as 
primeiras doses. Nina Corrêa lembra que

muitas categorias começaram a mobilização. O 
Conselho de Enfermagem teve problemas para que 
enfermeiros tivessem acesso aos imunizantes. Mui-
tos profissionais de educação física, por vezes, tam-
bém não eram vistos como profissionais da saúde e 
havia muitos com atuação na linha de frente, atuan-
do em UBS. Com os nutricionistas não foi diferente 
e eles questionavam: se o governo me manda para 
um programa de capacitação, de contingência, ou 
seja, me vê como profissional da saúde, por que eu 
não sou visto da mesma forma para imunização?

2021 – Em 
agosto os 
funcionários do 
CRN-3 come-
çam o retorno 
ao trabalho 
presencial, 
respeitando 
o calendário 
de vacinação: 
somente após 30 
dias da segunda 
dose vacinal.

Publicação realizada nas redes sociais em 2020. Uma das 
ações de advocacy do CRN-3 durante a pandemia
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 Diante da gravidade da situação, o CRN-3 com-
preende a dificuldade de seus inscritos e começa um 
trabalho de advocacy para comunicar a gravidade da 
situação à sociedade e abrir diálogos com o Poder Pú-
blico. A estratégia funciona e a maioria das prefeituras, 
secretarias e hospitais que foram notificados pelo Re-
gional regularizaram a situação, incluindo os nutricio-
nistas e técnicos em nutrição e dietética nos grupos 
prioritários para vacinação.

 
Compromisso de proximidade com o inscrito e 
o futuro do CRN-3

“A aproximação que nós conseguimos nesse mo-
mento de pandemia foi única e muito importante”, fala 
Rosana Nogueira, destacando que o ambiente virtual 
foi propício para ampliar a participação de inscritos, 
docentes e alunos do Mato Grosso Sul e de outras re-
giões do interior do estado de São Paulo. Rosangela 

Nogueira declara que

parece contraditório, mas o distanciamento possi-
bilitou um acesso que as pessoas não teriam se fosse 
só no presencial. Então mudou muito essa relação 
e nós também tivemos, como característica, uma 
postura de estar disponível. A diretoria, aliás, todas 
as conselheiras, mantiveram as portas abertas para 
os colaboradores e para os inscritos. Nós estamos 
trabalhando em prol de um objetivo único, que é 
atender o inscrito.

Essa proximidade vem ao encontro com a propos-
ta de gestão do 14º Colegiado, que sempre teve como 
foco melhorar a comunicação e os processos de auto-
atendimento, com objetivo de prestar melhor acolhi-
mento aos inscritos. Nesse sentido, Rosana Nogueira, 
cita o trabalho do setor de Comunicação, que foi ágil 
na adaptação para falar com os inscritos no ambiente 

Em 2021, CRN-3 participa da comemoração dos 10 anos do curso de Nutrição da UFMS
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virtual, respondendo a todos pelos canais de atendi-
mento e nas redes sociais. Inclusive no acolhimento de 
críticas, que são ponderadas para identificar pontos de 
melhoria. Nas palavras da conselheira secretária:

nós fizemos muitas lives com assuntos importantes 
para a atuação profissional na atualidade. Tocamos 
em pontos sensíveis, trabalhamos assuntos polêmi-
cos, sem deixar nada para trás. E foi muito impor-
tante a participação dos inscritos, com comentários 
de apoio na escolha dos temas. O setor de ética tam-
bém participou de eventos. Nós conseguimos am-
pliar a divulgação do Código de Ética e de Conduta. 
Desmistificar o código, para que os nutricionistas 
percebam que é possível usar as redes sociais de 
maneira ética e obter ótimos resultados.

Pensando na agilidade do atendimento ao inscri-
to, em outubro de 2021, o CRN-3 inova com o lança-

mento da Ene, uma assistente virtual programada com 
inteligência artificial para responder às dúvidas dos 
inscritos. Representando nutricionistas e técnicos em 
nutrição e dietética, a imagem da Ene é de uma mulher, 
de rosto redondo e sorriso simpático. O tom de voz 
foi pensado para gerar aproximação com a categoria. 
Tersandro Vilela, um dos idealizadores do projeto, in-
forma que o objetivo é que a Ene pareça humana , mas 
que o inscrito saiba que está solicitando respostas para 
uma inteligência artificial. Nas palavras do jornalista, 
nosso atendimento, assim como nossa comunicação é 
humanizada, pensada para gerar carisma e simpatia. 
Queremos aproximar a Ene dos inscritos, que sempre 
terão a opção de solicitar o atendimento humano de 
nossos consultores para questões mais complexas. 

Viviani Fontana lembra que quando foi conselhei-

2021 – O CRN -3 
inova com o lan-
çamento da Ene, 
uma assistente 
virtual programada 
com inteligência 
artificial para 
responder dúvidas 
dos inscritos.

Ato solene transmitido pela Alesp com a participação das entidades da Nutrição em comemoração ao Dia do Nutricionista
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ra pela primeira vez teve um “choque de realidade” e 
que o conhecimento de conselheiras mais experientes 
foi fundamental para ela compreender como se faz a 
gestão de uma autarquia pública. “Não se constrói o 
futuro, sem conhecimento sobre o passado” e partin-
do dessa premissa, ela reconhece que foi capaz de am-
pliar sua visão e compreender os por quês de algumas 
coisas. Muitas ideias que a conselheira acreditava que 
eram novas, já tinham sido pensadas em gestões ante-
riores e adaptadas para a realidade do CRN-3, dentro 
do contexto do Sistema CFN/CRN.

Ao longo de sua história, o Conselho Regional de 
Nutricionistas de São Paulo e Mato Grosso do Sul 
mostrou ser pioneiro e ter a inovação no seu DNA, 
encontrando na gestão do 14º Colegiado campo fér-

til para atualizar o modelo de administração pública 
ao trazer as metodologias ágeis e a filosofia da gestão 
lean, que parte da premissa de estabelecer propósitos 
bem definidos para orientar a geração de valor para 
os clientes ou, no caso, os inscritos. Para cumprir com 
esses objetivos, a vice-presidente do CRN-3, fala com 
brilho nos olhos sobre a criação da Comissão Transitó-
ria de Gestão de Processos, coordenada pela conselhei-
ra Yara Carnevalli Baxter.

 As conselheiras evidenciaram que muitas ações es-
tão concentradas nos chefes de setores e começaram a 
sinalizar para a importância de escrever esses proce-
dimentos. Na visão das gestoras, a documentação de 
processos é importante para que mais colaboradores 
possam executar a mesma tarefa e para que muitos tra-
balhos possam ser otimizados.

Existe a compreensão que o tempo do inscrito é 
valioso e ele exige uma celeridade do Regional, que, 
ainda, nem sempre é possível. Existe toda a burocracia 
que o trato com a coisa pública exige, somado à execu-
ção de tarefas que estão consolidadas. Viviani Fontana 
reconhece que há o comprometimento dos colaborado-
res para a excelência na prestação de serviços e que os 
prazos informados pelo CRN-3 realmente são neces-
sários para a execução, nos moldes dos procedimentos 
atuais. No entanto, ela e outras conselheiras da gestão 
tem provocado questões como:

será que não há pontos de melhorias nos processos 
para que os colaboradores trabalhem com menos es-
forços para fazer a mesma entrega com prazo mais 
enxuto? Será que esse prazo de 7 dias não pode ser 
reduzido para 3 com a mesma qualidade?

2020 – 2023 – O 
CRN-3 atualiza 
o modelo de 
administração 
pública, ao 
trazer as meto-
dologias ágeis 
e a filosofia da 
gestão lean.

Assistente virtual do CRN-3, disponível no site para 
agilizar o atendimento ao inscrito  
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A partir desses questionamentos surge o entendi-
mento sobre a necessidade de trabalhar uma mudança 
de mindset e, com a ajuda de uma consultoria especia-
lizada nas práticas lean, repensar a cultura organiza-
cional. São iniciativas que mexeram com a missão do 
CRN-3, que passou a ser orientada para os valores da 
instituição, no compromisso com os inscritos e a so-
ciedade em geral. Houve articulações para acelerar a 
transformação digital, para ampliar o uso do sistema 
SEI. Ações que também tiveram impactos positivos no 
setor de Comunicação, na relação com os públicos ex-
ternos e internos.

Junto com a consultoria lean, a Comissão de Ges-
tão de Processos desenhou a Jornada do Inscrito, uma 
ferramenta de gestão muito utilizada para melhorar 
a experiência dos usuários de sites e aplicativos mobi-
le. No caso do CRN-3, esse processo contribuiu para 
desenhar toda a vida profissional do inscrito, desde 
o processo de formação em nível superior ou técnico, 
até sua aposentadoria. Com isso, foi possível detectar 
pontos de contato obrigatórios do profissional com o 
Regional, como o momento de inscrição, o pagamento 
das anuidades e outros, gerando oportunidades, como 
o trabalho que foi realizado para disseminar o novo 
código de ética e de conduta, a defesa dos direitos aos 
EPIs e para a imunização dos inscritos durante o en-
frentamento da pandemia da Covid-19 etc.

Viviani Fontana e Débora Cabanes esclarecem que 
os trabalhos das comissões de Gestão de Processos 
e Gestão de Pessoas são complementares em muitos 
pontos e que o relatório da consultoria de práticas lean 
fomentará o trabalho da consultoria de recursos hu-
manos, contribuindo para gerar resultados positivos, 

voltados para a qualidade de vida dos colaboradores 
do CRN-3, à otimização dos recursos públicos e à po-
tencialização das entregas para todos os nutricionistas 
e técnicos em nutrição e dietética.

No ano de 2020, o Conselho Regional de Nutri-
cionistas de São Paulo e Mato Grosso do Sul comple-
tou 40 anos de existência, porém este livro somente 
foi lançado no ano de 2022, para que fosse possível o 
registro da atuação do Regional no difícil período da 
pandemia da Covid-19 que, no Brasil, entre março de 
2020 e dezembro de 2021, infectou cerca de 22 mi-
lhões de brasileiros, dos quais, mais de 617 mil foram 
a óbito. O CRN-3 presta solidariedade e condolências 
aos familiares de todos que perderam entes queridos, 
compreendendo que esse período teve momentos de 
adversidade e muita superação, em que os profissionais 
da saúde foram verdadeiros heróis que se arriscaram 
para salvar vidas.

Grupo de Trabalho Lean: agilidade nos processos e fluxos da Fiscalização
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Ao longo de 2 anos, o 14º Colegiado apenas se reu-
niu presencialmente na data da posse das conselheiras, 
em fevereiro de 2020 e, depois, no dia 24 de fevereiro 
de 2022, na 1262ª reunião plenária. Data de um reen-
contro que ainda exige cuidados e medidas protetivas, 
mas acontece repleto de positividade e esperança, com 
dados que apresentam a diminuição dos casos e novas 
perspectivas para 2022.

Alguns meses depois, houve a homenagem in me-
moriam, a Luiz Paulo de Carvalho Júnior, coordenador 
da Fiscalização, que faleceu em julho de 2021. A Sala 
da Fiscalização da sede do CRN-3 foi batizada com 
seu nome. A presidente Nina Corrêa lembra que Luiz 
Paulo era “conhecedor da Fiscalização como poucos, 
um grande profissional, reconhecido por todo o Brasil, 
dentro do Sistema CFN/CRN”.

O campo das ciências da nutrição, nos últimos 10 
anos, foi marcado por grandes avanços técnico-cientí-
ficos, incluindo o surgimento de startups, conhecidas 
como foodtechs, que atuam nos mais diversos setores 
da alimentação, como, por exemplo, as empresas volta-
das para produção de alimentos plant based, que imitam 
o sabor, textura e o aroma de proteínas animais, com 
produtos 100% veganos. Em um futuro próximo, Nina 
Corrêa acredita que novas áreas de atuação para os nu-
tricionistas e técnicos em nutrição e dietética devem 
surgir. Para a presidente, os jovens, representados nas 
novas gerações de formandos, estão trazendo novos 
pensamentos para o campo da Nutrição. Nina Corrêa 
reflete que são pensamentos modernos, inovadores!

Eu vejo o futuro bem tecnológico, com mudanças 
significativas e avanços em muitas áreas. Quando 
eu comecei, na década de 1970, eram apenas 4 áreas 

de atuação para o nutricionista e atualmente são 6 
grandes áreas com dezenas de subáreas e segmentos. 
O mundo mudou muito! A nutrição expandiu e hoje 
a profissão é valorizada. Somos reconhecidos en-
quanto profissionais da saúde e cada vez mais somos 
solicitados para atuar em novas frentes de trabalho. 

Olhando para o futuro, o 14º Colegiado, acredita no 
protagonismo do CRN-3 para acompanhar de forma 
pioneira os avanços científicos e de atuação profissio-
nal dos nutricionistas e técnicos em nutrição e dieté-
tica, contribuindo para construção de políticas públi-
cas, inovando nas práticas disciplinares, fiscalizadoras 
e orientativas além de enfrentar novos dilemas éticos 
com responsabilidade, em benefício da sociedade. Nas 
palavras da presidente:

Grupo de Trabalho Lean: construindo a jornada do inscrito
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Existe um futuro muito promissor para a nutrição. Deve crescer 
cada vez mais e o Regional está acompanhando essas mudanças. 
Eu vejo no futuro um CRN-3 vivo, intenso, moderno, forte e 
atuante. Um conselho trabalhando em prol da sociedade. Cada 
vez mais querido e respeitado por seus inscritos.

Nina Corrêa
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