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Quais as vantagens de ser sócio?

• Ter uma associação fortalecida pela união da categoria;

• Acesso ao título de especialista ASBRAN;

• Participar de cursos, palestras e eventos da área de nutrição;

• Obter descontos e/ou cortesias nas atividades da APAN ou de 

nossos parceiros;

• Contar com apoio em lançamentos de livros e/ou de projetos na 

área de nutrição;

• Divulgar trabalhos técnicos-científicos no site da APAN;

• Participar de eventos;

• Obter descontos na compra de livros e 

assinaturas de revistas.

Veja outros benefícios na aba “Descontos” do site. 
Fique atento aos cursos e eventos da APAN, e também de parceiros, 

disponíveis na aba “Cursos” do site.

http://www.apanutri.com.br
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Q
uem diria que a gente ia ter o 
GPS na palma da mão? Eu lem-
bro de como demorava para o 

meu pai achar algum caminho nos guias 
impressos. Hoje, tudo é mais rápido e 
precisamos acompanhar as mudanças, 
como diz Mario Sergio Cortella, entrevis-
tado nesta edição para falar sobre a im-
portância do novo Código de Ética e de 
Conduta do Nutricionista.

De olho nas transformações da 
sociedade, nossa principal novidade é 
que a revista deixa de ser impressa e 
passa a ter recursos multimídia intera-
tivos, ampliando a presença do CRN-3 
no mundo digital, onde já contamos com 
centenas de seguidores no Facebook, 
Instagram e Youtube.

A preocupação com os recursos 
naturais levou ainda à decisão de sus-
pender a impressão do carnê com os 
boletos da Anuidade 2019. Assim, fique 
atento ao nosso site, pois será neces-
sário acessar a guia para pagamento da 
anuidade online. Nas próximas páginas, 
apresentamos um passo a passo para 
ajudá-lo nesse processo.

Nesta revista, também apresenta-
mos o Acordo de Cooperação que o CRN-3 
assinou com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico da Prefeitura de São 
Paulo, no Dia Mundial da Alimentação, 
para realizar ações conjuntas, com desta-
que para as políticas públicas de combate 
ao desperdício de alimentos.

Aliás, recomendo a leitura da repor-
tagem de capa desta edição, com casos 
de sucesso para a implementação de uma 
“cozinha sustentável”, desde exemplos de 
aproveitamento integral dos alimentos 
até investimentos em recursos e equipa-
mentos de alta complexidade. 

Refletindo sobre as ações do CRN-3, 

tenho certeza de que estamos seguindo 
um bom caminho para unir tecnologia e 
sustentabilidade, trazendo informação de 
qualidade aos nossos inscritos, com mais 
investimentos, como um app que deve ser 
lançado no ano que vem.

Quero aproveitar este espaço para 
desejar um excelente 2019 a todos os 
profissionais e reafirmar que, em tempos 
de tantas informações dúbias circulan-
do nas redes sociais, o CRN-3 continua-
rá sendo uma fonte segura de consulta e 
orientação para os Nutricionistas e Técni-
cos em Nutrição e Dietética.

Boa leitura, boas festas e um surpre-
endente 2019!

Dra. Denise de Augustinis
Noronha Hernandez,
presidente do CRN-3 
(CRN-3 2783)

Tecnologia e sustentabilidade

MODO TEXTO

https://www.youtube.com/embed/AMYrtfdHDv8


NOVA PLATAFORMA

terá boletos exclusivamente

Cobrança impressa deixará de ser enviada pelos correios para 
atender a princípios de sustentabilidade e economicidade 

A 
cobrança da ANUIDADE 2019 
do CRN-3 passa por uma gran-
de mudança. Os boletos não 

serão mais impressos e encaminha-
dos pelos correios para a residência 
dos inscritos, para atender a princípios 
de sustentabilidade e economicidade, 
reduzindo o uso de papel em defesa 
do meio ambiente, assim como os gas-
tos com a postagem e com o registro 
dos boletos na rede bancária. Os va-
lores economizados serão revertidos 
em ações de valorização 
profissional e em defesa 
da categoria de Nutricio-
nistas e Técnicos em Nu-
trição e Dietética.

A partir de 2019, os 
profissionais com inscri-
ção ativa no CRN-3 deve-
rão acessar uma área ex-
clusiva no site do Conselho 
para emissão da cobrança 
e, posteriormente, fazer o 
pagamento online ou a im-
pressão para pagamento 
nas agências bancárias.

Todos as pessoas fí-
sicas que tiverem inscri-
ção ativa no CRN-3 devem 
pagar a anuidade, de acor-
do com a Lei 12.514-2011, 
que estabelece o enten-

dimento de que as contribuições de-
vidas aos Conselhos de Fiscalização 
Profissional têm natureza tributária.

Desconto para pagamento 
antecipado

O débito da ANUIDADE 2019 tem 
vencimento no dia 30 de junho e quem 
fizer o pagamento antecipado até 31 
de janeiro terá direito a um desconto 
de 10%. Dessa forma, quem não pu-
der quitar o débito até 31 de janeiro, 

terá como pagar a ANUIDADE 2019 
sem acréscimo de multa e juros até 
30 de junho. 

Veja a resolução completa que define 
as regras da ANUIDADE 2019 

http://www.cfn.org.br/wp-content/
uploads/resolucoes/Res_610_2018.htm

Nova Plataforma de Cobrança
A nova norma de registro dos bo-

letos no Brasil faz parte do processo 
de implementação da Nova Plataforma 
de Cobrança. De acordo com a Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febraban), 
trata-se de “um sistema para moder-
nizar o processo de liquidação dos bo-
letos bancários, com mecanismos que 
trazem mais controle e segurança a 
esse meio de pagamento, para garan-
tir mais confiabilidade e comodidade 
aos usuários”.

Desde novembro de 2018, todos 
os boletos, independentemente do va-
lor e de sua finalidade, devem ser ge-
rados eletronicamente e registrados 
junto à rede bancária.

Baixa Temporária e 
cancelamento de inscrição

A baixa temporária da inscrição para os 
profissionais e empresas que não atuam na 
área de Nutrição deve ser feita até o dia 31 
de março. Os responsáveis pelas solicitações 
realizadas após essa data deverão 
fazer o pagamento proporcional. As 
anuidades de exercícios anteriores 
serão cobradas normalmente.

Pessoas que não 
pretendem mais exercer a 
profissão devem fazer 
o cancelamento 
definitivo do 
vínculo com o 

CRN-3.

Além da agilidade e segurança, os 
bancos afirmam que o novo sistema 
tem como principal benefício o fato de 
o pagador de um boleto vencido não 
precisar mais ir até o banco emissor 
para quitar o débito, podendo fazer 
isso em qualquer um dos canais dispo-
nibilizados pela instituição financeira.

ANUIDADE 2019

DIGITAIS
MODO TEXTO

http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_610_2018.htm


ÉTICA

U
m dos textos de apresentação 
do Código de Ética e de Conduta 
do Nutricionista, em vigor desde 

junho de 2018, aponta que a necessi-
dade de reformulação do documento 
“partiu de um olhar bastante atento e 
cuidadoso do Conselho Federal de Nu-
tricionistas (CFN), o qual acompanha, 
diante da complexidade do contexto 

contemporâneo, as mudanças da so-
ciedade, a ampliação dos campos de 
atuação profissional e os avanços da 
ciência e das políticas públicas no cam-
po da alimentação e Nutrição”. 

A coordenadora da Comissão de 
Ética do CRN-3, dra. Fabiana Poltronieri,  
reitera que “o código foi atualizado 
para ser capaz de responder às novas 

situações que se apresentam diante 
do mercado, das novas tecnologias e 
das demandas nos diversos campos 
de atuação do Nutricionista, centrado 
na pessoa humana em todos os seus 
aspectos: prevenção, manutenção da 
saúde, na doença, tratamento e recu-
peração”.

O professor e filósofo Mario Sérgio 

Cortella, autor de diversos livros a respei-
to de temas relacionados à ética, com-
pactua da opinião de que todos os pro-
fissionais, independentemente de sua 
área de atuação, devem ficar atentos 
aos sinais de mudanças na sociedade.

Ele ressalta, porém, que “não é 
tudo que muda. Nós lidamos, por exem-
plo, com combustíveis fósseis há mais 

Novos tempos, 
NOVAS CONDUTAS

O Código de Ética e de 
Conduta do Nutricionista, 
reformulado em 2018, 
contextualiza a atuação 
profissional diante das 
transformações pela qual 
passa a sociedade

Código de Ética e de

Conduta do Nutricionista

Conselho Federal  
de Nutricionistas

        Há alguns anos, 
ficar ultrapassado 
significava apenas ter 
ficado para trás. Daí você 
acelerava e alcançava 
os outros. Hoje, ser 
ultrapassado significa ser 
jogado para fora  
da estrada

Mario Sérgio Cortella,  
professor e filósofo
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de cem anos. Não há, portanto, uma 
mudança intensa de tudo. Mas o modo 
como usamos algumas ferramentas, o 
modo de produção e o modo de acesso 
à informação sofrem alterações signi-
ficativas. Quem não prestar atenção 
nisso acaba ficando ultrapassado. Há 
alguns anos, ficar ultrapassado signi-
ficava apenas ter ficado para trás. Daí 
você acelerava e alcançava os outros. 
Hoje, ser ultrapassado significa ser jo-
gado para fora da estrada”.

Quanto aos avanços tecnológicos, 
Cortella afirma que “é preciso cautela 
para que o encantamento com a tec-
nologia não se transforme em submis-
são”. Ele cita como experiências posi-
tivas recentes o fato de muita gente 
começar a produzir cerveja em casa, de 
forma artesanal, e a bicicleta ter res-
surgido em grandes centros urbanos 
como um meio de transporte viável.

Questionado sobre como acom-
panhar as mudanças e manter a éti-
ca, o professor toma como exemplos 
acontecimentos relacionados à crise 
econômica dos EUA em 2008 e os ca-
sos de desvios de recursos dos co-
fres públicos no Brasil. Mas chega a 
uma conclusão que vale para todas 
as pessoas, inclusive os profissionais 
da área de Nutrição que pretendem 
empreender, fazendo o atendimento 
em consultórios ou clínicas: “não po-
demos admitir a lógica do fazemos 
qualquer negócio”.

UMA QUESTÃO DE CIDADANIA 
A coordenadora da Comissão de 

Ética do CRN-3 destaca que o código 
se refere a uma categoria profissional, 
ou seja, “no nosso caso específico, 
vale para todo Nutricionista. Não se 
trata da ética do cotidiano, por exem-
plo, de não estacionar em fila dupla, 
não jogar o lixo no chão e outras ati-
tudes. Mas também é um exercício de 
cidadania”.

Fabiana Poltronieri se refere à 
chamada “ética deontológica”, que se 
aplica a uma área de atuação profis-
sional. O código, de acordo com ela, 
busca garantir a segurança do indiví-
duo que terá o acompanhamento de 
um Nutricionista e também do próprio 
profissional. 

Nesse sentido, complementa a 
Nutricionista, o documento “tem a pre-
tensão de ser um farol norteador e a 
sua interpretação precisa ser homo-
gênea no âmbito do Brasil, que é um 
país de dimensões continentais e com 
realidades muito diferenciadas. Tam-
bém deve ser um oráculo de consulta, 
especialmente para os recém-forma-
dos que estão chegando ao mercado 
de trabalho. Esses jovens somente vão 

Dra. Fabiana Poltronieri, coordenadora 
da Comissão de Ética do CRN-3, destaca 
que o documento se aplica a um campo de 
atuação profissional específica

ÉTICA

conquistar uma maturidade profissio-
nal com o tempo, mas isso não justifi-
ca eventuais infrações éticas. Por isso 
é fundamental a leitura e a discussão 
do código nos bancos escolares”.

A respeito da elaboração do novo 
Código de Ética e de Conduta do Nu-
tricionista, Cortella aponta que se tra-
ta de uma iniciativa 
importante, que está 
sendo observada por 
diversas categorias 
profissionais. Algumas 
delas atualizaram o 
texto com alterações 
significativas – como é 
o caso do CFN – e ou-
tras criaram documen-
tos inéditos. 

“Esse movimento 
nos faz imaginar que 
os códigos têm um 
valor muito forte para essas catego-
rias profissionais. Acredito que isso 
é muito importante pois elas estão 
mostrando que não podem depender 
somente do Poder Público. O governo 
é transitório e a nação tem um tem-
po que é mais extenso. É fundamen-

tal que as categorias profissionais 
se organizem e apresentem suas 
necessidades às autoridades e sua 
forma de atuação à sociedade em 
geral”, analisa.

Para Cortella, os conselhos profis-
sionais “passaram de uma fase origi-
nal de mera atividade corporativa para 

um posicionamento 
proativo, inclusive co-
locando-se como pro-
tetores da cidadania 
dos indivíduos que 
pertencem à categoria 
que representam. Ne-
nhum conselho profis-
sional, ou até mesmo 
sindicatos patronais 
ou de trabalhadores, 
pode se omitir em re-
lação a essa questão”.

A coordenadora 
da Comissão de Ética do CRN-3 en-
fatiza que o “código não é para todo 
cidadão, mas para todo Nutricionista. 
O que nos faz pertencer a essa cate-
goria é respeitar suas condutas. Só 
exerço uma profissão na medida que 
respeito o código”.

        Os conselhos 
profissionais passaram 
a ter um posicionamento 
proativo, inclusive 
colocando-se como 
protetores da cidadania 
dos indivíduos que 
pertencem à categoria 
que representam

Mario Sérgio Cortella, 

Código  

de Ética

Código  

de Ética

        Os conselhos 
profissionais passaram 
a ter um posicionamento 
proativo, inclusive 
colocando-se como 
protetores da cidadania 
dos indivíduos que 
pertencem à categoria que 
representam

Mario Sérgio Cortella,
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NORMATIZAÇÃONUTRIÇÃO HOSPITALAR

Trabalho EM EQUIPE
Parceria entre Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e  
Dietética é fundamental para o sucesso de iniciativas em hospitais

do TND, oferecendo campos de estágio 
para formação e atualização. Outro exem-
plo de sucesso é a atuação do Técnico 
como líder de equipes, auxiliando e geren-
ciando o trabalho integrado na produção 
de refeições. Ainda considero importante 
ressaltar a necessidade de ampliarmos as 
discussões acerca das possibilidades de 
atuação desses importantes profissionais 
no cotidiano”, analisa.

As principais atribuições dos TNDs 
na área de Nutrição Clínica estão elenca-
das na Resolução CFN nº 605, de 22 de 
abril de 2018, que se aplica a hospitais, clí-
nicas em geral, spas clínicos, Instituições 

de Longa Permanência 
para Idosos, serviços de 
terapia renal substitutiva, 
ambulatórios, consultó-
rios, postos de coleta e 
bancos de leite humano, 
lactários e centrais de te-
rapia nutricional.

Especificamente nos 
hospitais, entre outras ati-
vidades, os Técnicos em 
Nutrição e Dietética, em suas atribuições, 
podem coletar dados para atualizar pla-
nilhas de alimentação; organizar informa-
ções sobre a satisfação e aceitabilidade 
da dieta por parte dos usuários; elaborar 
relatórios sobre o tipo e a quantidade de 
refeições a serem fornecidas e acompa-
nhar o porcionamento, a apresentação, o 
transporte e a distribuição das refeições.

A profissional do HCFMUSP alerta 
que a relação entre Nutricionistas e TNDs 
“deve ser sempre harmoniosa para propi-
ciar um trabalho coeso, com boa comu-
nicação, gestão eficiente dos processos 
e definição clara de papéis e atribuições 
de cada um, conforme previsto nas re-
soluções em vigor do Sistema CRN/CFN. 
Muitas vezes, há de se ter cuidado para 
que não exista duplicidade de comando 
em atividades similares”, afirma.

PARCERIA
A Nutricionista Isabel Kazue Nitta e a 

Técnica Rosemary dos Santos trabalham 
juntas no Hospital Dante Pazzanese, que 
conta com uma equipe formada por pro-
fissionais indicados por uma empresa 
concessionária e pelo Serviço de Nutrição 
e Dietética (SND) do Governo paulista.

Segundo Isabel, “a relação entre 
os profissionais deve ser de parceria, 
respeito, comunicação rápida e res-
ponsabilidade. Como gestora, tenho de 

supervisionar, liderar, treinar e dar opor-
tunidades para a Técnica e demais cola-
boradores, valorizando cada um, tentan-
do evidenciar suas qualidades para que 
se motivem e se tornem profissionais e 
seres humanos melhores”, diz.

No Hospital Dante Pazzanese, Ro-
semary é responsável por acompanhar 
toda a produção dos alimentos, desde 
o recebimento, seleção, pré-preparo e 
preparo; aferir temperaturas de câma-
ras e freezers; elaborar a coleta e iden-
tificação de amostras; acompanhar a 
distribuição do almoço; conferir o cardá-
pio do dia seguinte; etiquetar produtos 
abertos e verificar se todos os colabo-
radores estão uniformizados.

“Sei que meu papel dentro do hos-
pital é de muita responsabilidade, envol-
vendo cuidados com a higiene e horários 
rígidos. Minha jornada de trabalho é de 
12 horas e logo cedo já recebo as infor-
mações da equipe do plantão noturno. 
Em seguida, começo a fazer medições de 
temperatura dos equipamentos e pensar 
no almoço. Existe uma rotina, mas tam-
bém é preciso atenção para solucionar as 
intercorrências que surgem no decorrer 
do dia”, finaliza a Técnica.

Da esq. para dir.: Isabel Kazue Nitta, 
Nutricionista; e Rosemary dos Santos, 
Técnica em Nutrição e Dietética

Andrea Luiza Jorge, chefe da Divisão de 
Nutrição e Dietética do Instituto Central 
do Hospital das Clínicas
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A 
atuação dos Técnicos em Nutrição 
e Dietética (TNDs) tem um papel 
muito importante na área hospita-

lar, com atribuições definidas pela Resolu-
ção CFN nº 605, de 22 de abril de 2018, e a 
necessidade de um trabalho conjunto com 
Nutricionistas e outros profissionais, como 
cozinheiros hospitalares, gastrônomos, 
lactaristas, auxiliares de cozinha, copeiras, 
estoquistas e auxiliares de limpeza. Isso 
sem falar na necessidade de integração 
constante com departamentos relacio-
nados à gestão e administração, para a 
compra de insumos, por exemplo. E, claro, 
da área da saúde, envolvendo os médicos, 
enfermeiros, fonoaudiólogos e farmacêuti-
cos, entre outros profissionais que acom-
panham os pacientes. 

As equipes multiprofissionais na 
Unidade de Nutrição Hospitalar passa-
ram a valorizar ainda mais a atividade. Se 
anteriormente a cozinha dos hospitais fi-
cava no subsolo e pouca gente se impor-
tava com a qualidade das refeições, nos 
dias atuais leva-se em consideração que 
uma boa alimentação interfere na recupe-
ração de pacientes.

A Nutricionista Andrea Luiza Jorge, 
conselheira da atual gestão do CRN-3  e 
Dietética do Instituto Central do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
USP (HCFMUSP), afirma que vários hospi-
tais  já tratam com muita atenção o traba-
lho dos TNDs. “Há diversas experiências já 
implementadas em Unidades de Nutrição 
Hospitalar que incentivam o aprendizado 

MODO TEXTO
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CAPA

Soluções aplicadas a diversas 
etapas de manuseio dos 
alimentos podem contribuir para 
uma cozinha sustentável

s avanços tecnológicos estão 
entre os principais aliados na 
busca pela redução dos im-

pactos ambientais em muitos proces-
sos, incluindo as atividades dos pro-
fissionais de Nutrição. E isso envolve 
desde a elaboração do cardápio, a es-
colha e a compra dos ingredientes, a 

manipulação e conservação dos mes-
mos, até a forma de oferecê-los ao pú-
blico consumidor, no que se refere às 
quantidades nos recipientes e à tem-
peratura de conservação. 
“Consumo consciente não significa 
deixar de consumir, mas, procurar fa-
zê-lo com o menor impacto, sem ex-
cessos, para que todos vivam com 
mais bem-estar hoje e no futuro”, ex-
plica Larissa Kuroki, analista de Con-
teúdos e Metodologias do Instituto 
Akatu, ONG que realiza atividades vol-
tadas à conscientização e mudanças 
de hábitos das pessoas.
De acordo com ela, “não existe uma 
mudança única e específica na transi-
ção para hábitos mais conscientes de 
consumo. E, sim, uma série de práticas 
que contribuem para isso. Assim como 
o processo de formação dos nossos 
atuais hábitos foi desenvolvido ao longo 
de toda a vida, a transição para estilos 
de vida mais saudáveis e a adoção de 
práticas mais conscientes também pas-
sam por um processo longo, que deve 
ser aplicado aos poucos”.
A preocupação com práticas susten-
táveis, portanto, deve se manifestar 
em diversas ocasiões, sendo uma de-
las, no consumo de alimentos. O tema 
se tornou prioritário no mundo inteiro 
e a redução pela metade do desperdí-
cio alimentar por pessoa e na cadeia 
de produção está entre as metas da 
Plataforma Agenda 2030, programa da 
ONU para o desenvolvimento susten-
tável que projeta ações até o final da 
próxima década.
Larissa lembra que “o desperdício de ali-
mentos, além de representar uma gran-
de perda de recursos utilizados na sua 
produção, como água, terra, energia, 
trabalho e capital, envolve a emissão 
desnecessária de gases de efeito es-

tufa, que contribuem com as mudanças 
climáticas. O desperdício de alimentos 
também agrava a insegurança alimen-
tar, ou seja, a falta de qualidade e da 
quantidade de alimentos para atender a 
toda a população”.
Existem diversos bons exemplos que 
podem ser aplicados em casa, mas tam-
bém em cozinhas industriais, restauran-
tes, bares, lanchonetes, hotéis, caterings, 
hospitais e refeitórios comunitários, em 
escolas ou empresas. As boas práticas 
contribuem para a redução do desper-
dício e a economia de recursos, como 
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Carrossel de três planos para recepção de 
bandejas e pratos utilizados.
Equipamento é encontrado em diversas 
unidades do Sesc SP

TECNOLOGIA por  
um mundo melhor MODO TEXTO





energia e água. Também simplificam a 
gestão dos resíduos e proporcionam 
melhores condições de trabalho para 
os profissionais que atuam na cozinha e 
nos demais processos.
A analista do Akatu não tem dúvidas de 
que “o uso de tecnologias ajuda a otimi-
zar cada uma das etapas da cadeia de 
produção dos alimentos”. Ela cita des-
de aplicativos que podem indicar quais 
produtos estão próximos do fim da vali-
dade no supermercado até as compos-
teiras elétricas, que são opções para 
assegurar o aproveitamento integral 
dos alimentos.
Entre as novidades que estão apare-
cendo, um dos destaques é uma gela-
deira com lâmpadas que simulam a luz 
solar, permitindo que vegetais conti-
nuem fazendo fotossíntese e conser-
vando-os por mais tempo. Outra nova 
tecnologia são selos holográficos – no 
lugar de etiquetas de papel – que per-
mitem o acesso a informações deta-
lhadas sobre os alimentos, como uma 
maneira de cumprir a exigência do Go-
verno Federal, em vigor desde agosto, 
de disponibilizar dados que permitam 
rastrear o processo de produção de 
frutas e hortaliças. 

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
Os responsáveis pela gestão de cozi-
nhas e restaurantes que atendem a um 
grande volume de pessoas já encontram 
no Brasil soluções que podem contribuir 
para as práticas sustentáveis.
Na etapa do preparo dos alimentos, 
existem fritadeiras que realizam filtra-
gem do óleo, permitindo sua reutilização 
por até seis vezes sem alterações signi-
ficativas nas principais características. 
Outras opções são os fogões por indu-
ção e os sistemas de aquecimento de 
água que substituem o gás ou a energia 
elétrica pelo uso de madeira, que pode 
ser oriunda de florestas renováveis cer-
tificadas.
Depois de consumidos os alimentos, 

o descarte de resíduos pode 
ser feito com a utilização de 
recicladoras de lixo orgâni-
co – composteiras elétricas. 
É recomendável a instalação 
de equipamentos que funcio-
nam como pequenas esta-
ções de tratamento de água 
com tecnologia para fazer a 
separação de óleo residual, 
com a indispensável análise 
para certificação de que o 
produto gerado é um “com-
posto orgânico”, sem prejuí-
zos ao meio ambiente.

Vedação

Saída de Ar

Misturador

Painel de Controle 

Desodorisador

Entrada de Ar

Reservatório de
Compostagem

Composteira Elétrica
Materiais Orgânicos

Decomponíveis

Metais

Embalagens e Papéis

Vidros e Espelhos

Copos e Tecidos

Plásticos e Borracha

Galhos e Madeira

Frutas e Cascas

Espinhas de Peixes

Carnes e Peixes

Cascas de Ovos

Biscoitos e Pães

Verduras e Legumes

Materiais Não Decomponíveis

SISTEMA DE COMPOSTAGEM DOS ALIMENTOS
Para reduzir o desperdício e garantir uma cozinha sustentável

capa

CAPA

O desperdício de 
alimentos agrava a 
insegurança alimentar, 
ou seja, a falta de 
qualidade e da quantidade 
para atender a toda a 
população
Larissa Kuroki, analista de Conteúdos 
e Metodologias do Instituto Akatu

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

Máquina  de  lavar  louça  de  grande  porte
Equipamento é encontrado em diversas 
unidades do Sesc SP



O uso de novas tecnologias em equi-
pamentos, operações e implemen-
tações de práticas inéditas deve ser 
bem analisado, o que inclui a necessi-
dade de treinamentos e sensibilização 
de todos os profissionais envolvidos. 
E, quando for o caso, também dos con-
sumidores. 
Nessa etapa, todo cuidado é pouco. 
Se a mensagem não for transmitida 
com clareza, corre-se o risco de, além 
da falta de engajamento por parte dos 
colaboradores, haver uma percepção 
errônea de que “o patrão só pretende 
economizar para ter mais lucro”. O ob-
jetivo é muito maior: é buscar melhorar 
o mundo para todos e para as novas 
gerações. Daí a importância de almejar 
o envolvimento e o comprometimento 
de toda a equipe.
Foi o que aconteceu no Sesc São Pau-
lo, onde “há alguns anos, a questão da 
sustentabilidade vem determinando 
os projetos de cozinha nas comedo-
rias das unidades”, como revela Ales-
sandra Machado Fialho, assistente 
técnica da Gerência de Saúde e Ali-
mentação da entidade.
A preocupação com a sustentabilida-
de começa ainda na fase de projeto 

das instalações, pensando, por exem-
plo, no aproveitamento máximo da 
iluminação natural, o que reduz a ne-
cessidade de muitas lâmpadas acesas 
ao longo do dia; na ventilação natural, 
com a devida proteção contra impu-
rezas do ambiente; pés direitos mais 
altos que contribuem para uma me-
lhor circulação de ar; mecanismos para 
reuso da água para uso em limpeza 
de pisos e sanitários; e batedores e 
cantoneiras em materiais resistentes, 
como inox, para proteção de paredes 
que frequentemente são danificadas 
por choques com carros de transporte.
Dentre os equipamentos, Alessandra 
cita as máquinas de lavar louças com 
baixo consumo de energia e de água, e 
torneiras das pias com acionamento por 
sensor de presença, que reduzem signi-
ficativamente o consumo.
“Adotamos um carrossel de três planos, 
que é um equipamento para recepção 
das bandejas utilizadas pelos consu-
midores nos restaurantes. Ele auxilia 
na ergonomia do funcionário durante a 
operação, além de oferecer ao cliente 
um visual agradável e menor incidência 
de ruído. O bem-estar de todos também 
está relacionado à sustentabilidade”, 
conta.

Do lado de dentro da cozinha, con-
tinua Alessandra, optamos por 
equipamentos de cocção com 
baixo consumo de água e ener-
gia, como os fornos combina-

dos, “que contam com sistemas 
inteligentes de cocção, utilizando 

apenas a energia necessária, 
o que gera menor perda dos 
nutrientes. Esses equipa-
mentos também executam 
a higienização automatica-
mente, consumindo menos 

água e detergente em relação aos de-
mais existentes no mercado”.

AÇÕES VALIOSAS
Larissa, do Instituo Akatu, enfatiza que, 
“apesar de as tecnologias serem gran-
des aliadas no combate ao desperdício 
de alimentos, elas não são, por si sós, 
suficientes para resolver essa ques-
tão. Por isso, não devemos deixar de 
lado pequenos hábitos cotidianos que 
não demandam nenhuma ferramenta 
ou equipamento especial, mas que têm 
essa mesma finalidade”.   
Débora Cravo, também Nutricionista e 
assistente técnica da Gerência de Saú-
de e Alimentação do Sesc São Paulo, 
complementa dizendo que, na institui-
ção, “são praticadas ações alinhadas 
ao equilíbrio socioambiental, como o 
aproveitamento integral dos alimentos 
e a utilização progressiva de variedades 
de hortifrúti sazonais, frutas nativas e 
plantas alimentícias não-convencionais 
procedentes de agricultores familiares 
que comercializam produtos orgânicos 
e agroecológicos”.
De acordo com ela, a opção pelo serviço 
por peso nas comedorias “torna pos-

sível a oferta de uma 
maior variedade de 
preparações, o abas-
tecimento rápido do 
ponto de distribuição 
e menor desperdício de 
alimentos, visto que o 
público frequentador 
se serve da quantidade 
mais próxima do seu 
consumo”. 
Ela destaca a escolha 
de embalagens com 
volume maior de ali-
mentos, o que permite 
a redução de resíduos; 

a preocupação em não adquirir peixes 
de espécies ameaçadas de extinção; a 
oferta de água filtrada para os clien-
tes; e o uso de produtos de limpeza 
específicos, como o detergente enzi-
mático para pisos, que não necessita 
de enxague.
Débora lembra, ainda, que o enxoval dos 
restaurantes e cafeterias é feito a partir 
de materiais duráveis, como porcelanas, 
aço inox e policarbonato. “O uso de des-
cartáveis é pontual e já excluímos canu-
dos e sachês”, afirma.
Por fim, ela menciona que a destinação 
dos resíduos também exige planeja-
mento. Assim, o Sesc SP tem parcerias 
com cooperativas para a destinação 
dos materiais recicláveis, como vidro, 
papelão, plástico e óleo.

CAPA



U
m em cada quatro brasileiros 
tem alguma deficiência, segun-
do o Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE). Isso significa 
que mais de 45 milhões de brasileiros 
são Pessoas com Deficiência (PCDs), 
que pode ser visual, auditiva, motora, 
mental ou intelectual.

Apesar da legislação que obriga as 
empresas com mais de 100 funcionários 
a contratarem PCDs, o mercado absor-
ve apenas 418 mil profissionais com 

Elas são VITORIOSAS!
Nutricionistas com deficiência superam dificuldades e  
preconceito para exercer plenamente a profissão

deficiência, menos de 1% das carteiras 
assinadas, segundo o Ministério do Tra-
balho. Os dados são de 2016. 

No que se refere aos Nutricionis-
tas, a situação não é diferente. Boa 
parte dos profissionais com deficiên-
cia está fora do mercado ou trabalha 
em empresas que os contratam para 
cumprir a legislação, mas fora da área 
de Nutrição.

O atendimento clínico é a área em 
que Nutricionistas encontram menos re-

sistência para o desempenho profissio-
nal. Mas ainda há um grande déficit em 
equipamentos e softwares adaptados.

BONS EXEMPLOS
As Nutricionistas Ana Paula Loubet 

Febronio e Tânia Regina Sellis de Souza 
venceram barreiras e preconceitos. E 
hoje exercem a profissão plenamente.  

Com diabetes tipo 1, Tânia Sellis 
vem travando e vencendo muitas bata-
lhas durante a vida, marcada pela doen-
ça que causou cegueira e demandou um 
transplante duplo: de rim e de pâncreas.

Ao retornar à faculdade de Nutri-
ção, depois de perder a visão e passar 
pelo duplo transplante, Tânia aprendeu 
Braille e adaptou equipamentos e ma-
teriais para conseguir terminar os estu-
dos. “Quando voltei para a faculdade, no 
escuro, tive que reaprender a fazer tudo 
e utilizar materiais adaptados no 
curso e na carreira profissional”, 
conta Tânia. 

As dificuldades venci-
das na sala de aula ter-
minaram viabilizando a 
carreira da Nutricionis-
ta. “Meu Trabalho de 
Conclusão de Curso 
foi sobre o método 
que criei para aten-
der em consultório. 
Uso uma balança 
sonora (que “fala” 
por um sintetizador 
de voz), adaptei uma 
fita métrica e, o princi-
pal, os protocolos dos 
softwares de leitura 
de tela e de anamnese”, 
conta. 

Tânia acabou se espe-
cializando em Nutrição para 

diabéticos. “O que me faz feliz é poder 
atender, ouvir o paciente e motivá-lo. 
Mostrar a ele que nada é difícil quando 
a gente tem foco e amor. Também faço 
mentoria sobre diabetes para colegas 
Nutricionistas e dou palestras de mo-
tivação”, ela explica.

“Sinto que a minha história de 
vida aumenta o comprometimento dos 
pacientes com o tratamento. Quando 
narro minha trajetória, conto que tinha 
a glicemia muito descompensada, que 
não tive educação em diabetes e que 
isso me levou a perder a visão e ao 
transplante, fica mais fácil as pessoas 
acreditarem que a Nutrição mudou tudo 
na minha vida. Hoje eu vivo muito bem; os 
transplantes estão completando dez anos. 
A Nutrição foi um renascimento”, diz.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
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Tânia criou um grupo de Nutricio-
nistas com deficiência visual nas redes 
sociais, onde se discutiu, por exemplo, 
a baixa acessibilidade do antigo site 
do CRN-3. Ela procurou a atual gestão 
do Conselho, que sensibilizou-se e ga-
rantiu que a nova versão do site, já no 
ar, tivesse toda a estrutura acessível. 
“Foi mais uma vitória. Hoje, o site do 
Conselho é maravilhoso para nós”, diz. 

Ela conta que, desde a faculdade, 
percebe que, mais do que com o pre-
conceito, o deficiente visual sofre com 
o desconhecimento. “As pessoas pen-
sam que os cegos ficam em casa, sen-
tados, sem fazer nada. Não imaginam 
que lavamos louça, arrumamos a casa 
e que trabalhamos. Alguns deficientes 
visuais confundem essa falta de co-
nhecimento com preconceito. Desde a 
faculdade, havia gente que acreditava 
que eu não iria conseguir. E cheguei 
até aqui!”.

“Hoje, estamos lutando para que 
os aparelhos de avaliação nutricional e 
os softwares de cálculos sejam acessí-
veis aos profissionais com deficiência. 
Um exemplo de aparelho que não tem 
acessibilidade é o adipômetro. Não 
existe uma versão para cegos. Já entrei 
em contato com algumas empresas 
e é uma luta que está em pro-
cesso”, afirma Tânia Sellis.  

DRIBLANDO O  
PRECONCEITO

 Ana Paula Febro-
nio tem deficiência au-
ditiva com perda severa 
desde que nasceu; a mãe 
teve rubéola durante a 
gestação. Ana usa pró-
tese auditiva removível 
(aparelho auditivo), faz 

leitura labial e não 
usa a Libras (Lín-
gua Brasileira de 
Sinais).

Formada pela 
Universidade Ca-
tólica Dom Bosco, 
de Campo Grande 
(MS), e pós-gra-
duada em Nutrição 
Clínica, Ana diz não 
ter enfrentado pre-
conceitos na vida 
acadêmica. “Durante a faculdade eu sem-
pre sentei na primeira fileira, sempre tive 
ajuda dos professores e de alguns cole-
gas, que me passavam a matéria escrita. 
Também tinha autorização para gravar as 
aulas”, afirma a Nutricionista.

O preconceito apareceu entre os 
colegas de trabalho. “Algumas pessoas 
não compreendem que, em certos exer-
cícios, eu preciso de ajuda. Por vezes, 
insistem para que eu atenda o telefone 
ou não compreendem a minha demanda 
acerca das reuniões. Isso porque me sin-
to perdida nas falas que se sobrepõem e, 
consequentemente, preciso fazer ques-

Aqui no CRN-3
Renata Aparecida Rocha 

é Nutricionista Fiscal no CRN-
3 – Delegacia Regional de So-
rocaba. Entre suas atribuições 
estão a fiscalização das empre-
sas e instituições nas quais há 
previsão legal de contratação 
de Nutricionistas; a fiscalização 
e orientação de Nutricionistas 
e Técnicos em Nutrição e Die-
tética e as palestras sobre le-
gislação em Nutrição. Renata 
percorre todas as 68 cidades da 
Regional de Sorocaba, espalha-
das pela região sul do Estado, 
desde o litoral até a divisa com 

o Paraná. A cada visita, a profissional aplica 
um roteiro de visita técnica e conversa com o 
nutricionista responsável para passar orienta-
ções e certificar que os procedimentos estão 
seguindo as normas e regulamentações da 
profissão. Renata tem 38 anos e sofreu no par-
to o que a medicina chama de Paralisia Obsté-
trica do Plexo Braquial, que deixou como seque-
la uma paralisia em seu braço direito.

Segundo os professores Paulo Ronaldo 
Jube Ribeiro, Mestre em neurocirurgia pela EPM/
UNIFESP, e Fabio Veiga de Castro Sparapani, 
Coordenador do setor de cirurgia do sistema 
nervoso periférico da Escola Paulista de Medi-
cina- UNIFESP. Mestre e Doutor pela USP/SP, 
“a paralisia obstétrica do plexo braquial constitui 
lesão decorrente de uma flexão do pescoço com 
o ombro fixado ou pela tração longitudinal do bra-
ço. A maior parte dos pacientes, entre 80% e 90% 
tem recuperação parcial ou completa da lesão; po-
rém, aqueles que não a obtêm apresentam se-
quelas incapacitantes” (Revista Brasileira de Neu-
rologia e Psiquiatria. 2014 – mai/ago.; 18 (2): pág. 
148-155. www.revneuropsiq.com.br.)

A Nutricionista diz que não sente preconceito 
dos colegas de profissão ou no ambiente do CRN-
3. “Minha deficiência não é muito visível. Na maioria 
das vezes, as pessoas nem percebem a paralisia no 
meu braço. Na verdade, meu problema é mais per-
ceptível no trânsito. Tenho que dirigir carros com pre-
paro especial, com direção e câmbio automáticos”, 
afirma Renata.

tionamentos a respeito dos 
discursos. Muitos colegas 
ficam impacientes.” 

Ana conta que, quan-
do fazia atendimento clíni-
co, dava um jeito de não se 
expor ao preconceito. “Os 
pacientes não percebiam 
minha deficiência. Como fi-
cávamos frente a frente, isso 
facilitava a comunicação e 
a prótese auditiva que uso 
é bem discreta. Eu não via 
preconceito e eles não per-
cebiam a minha deficiência pelo 
pouco tempo de convívio no aten-
dimento”.

Ana é nutricionista concur-
sada como portadora de neces-
sidade especial pela Prefeitura 
Municipal de Dourados (MS), 
desde 2007. Trabalhou 11 anos 
na Secretaria Municipal de Edu-
cação e, atualmente, está na 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. 

Quando questionada so-
bre sua motivação para enca-
rar os desafios do dia a dia da 
Nutrição, Ana cita uma frase 
atribuída ao ator Charles Cha-

plin: “Lute com 
determina-
ção, abrace 
a vida com 

paixão, per-
ca com classe 

e vença com ou-
sadia, porque o 
mundo pertence 
a quem se atreve 
e a vida é muito 
bela para ser in-
significante”. 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Ana Paula Loubet 
Febronio

Renata  
Aparecida 

Rocha

http://www.revneuropsiq.com.br/


CONSCIENTIZAÇÃO

O 
CRN-3 marcou presença em 
atividades relacionadas ao Dia 
Mundial de Combate à Obesida-

de (11/10) e ao Dia Mundial da Alimen-
tação (16/10) em locais públicos com 
intensa circulação de pessoas em São 
Paulo (SP) e Campo Grande (MS). Além 
disso, a gestão atual assinou um com-
promisso de cooperação com a Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de São Paulo.

O Dia Mundial da Alimentação é ce-
lebrado com uma campanha internacional 

Conselheiras participaram de ações em São Paulo e em Campo Grande 
para transmitir orientações; campanhas fizeram parte da programação 
do Dia Mundial da Alimentação

e eventos em mais de 130 países, na data 
de fundação da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), 16 de outubro (1945). Neste ano, o 
tema escolhido foi “Our actions are our fu-
ture. A #ZeroHunger world by 2030 is pos-
sible” (Em português, “Nossas ações são 
nosso futuro. Um mundo com #fomezero 
para 2030 é possível”).

Cumprindo seu papel na dissemi-
nação das campanhas locais, conse-
lheiras do CRN-3 participaram de ações 
nas ruas de São Paulo e Campo Grande, 

conversando com as pessoas, es-
clarecendo dúvidas e transmitindo 
orientações nutricionais. Alguns dos 
destaques foram os esclarecimen-
tos sobre a utilização integral e o 
consumo consciente dos alimentos, 
a apresentação de Plantas Alimen-
tícias não-convencionais (PANCs) e 
a realização de testes de Índice de 
Massa Corpórea (IMC). Em todas as 
ocasiões também foram distribuí-
dos exemplares da Cartilha “Ali-
mentação adequada e saudável, me-
nos desperdício, mais alimentos”.

Em São Paulo, os eventos ocorre-
ram no Parque Mario Covas, na avenida 
Paulista (14/10); no Mercado Municipal 
Paulistano, o “Mercadão” (17/10); e no 
Parque Villa-Lobos (21/10). Nessa últi-
ma data houve uma iniciativa conjunta 
relacionada ao Dia Mundial de Com-
bate à Obesidade, com a Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesida-
de e Síndrome Metabólica (Abeso) e o 

CRN-3 MANTÉM 
CONTATO DIRETO 
com a população

O consumo adequado é a chave parauma alimentação sustentável. 

ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA E SAUDÁVEL:MENOS DESPERDÍCIO,MAIS ALIMENTOS!
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Conselho Regional de Educação Física 
da 4ª Região (CREF4).

O Santuário Estadual Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro foi o local 
escolhido para a ação na capital sul-
-matogrossense (17/10), em parceria 
com o Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar (Consea/MS).

MODO TEXTO

http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2018/03/Cartilha-desperdicio.pdf


Parceria com o  
PODER PÚBLICO

Documento prevê o compartilhamento 
de conhecimentos na área de Nutrição e 
presença em eventos organizados pela 
Prefeitura de São Paulo

o Dia Mundial da Alimentação 
(16/10) o CRN-3 assinou um 
Compromisso de Coopera-

ção com a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico da Prefeitura de 
São Paulo (SMDE), que prevê a coo-
peração no compartilhamento de co-
nhecimentos, treinamento de profis-
sionais e orientação à população, em 
atividades conjuntas com a Coordena-

Também será papel do Conse-
lho, de acordo com o Compromisso de 
Cooperação, “dar apoio às ações de 
segurança alimentar e nutricional da 
Prefeitura”. 

A presidente do CRN-3, dra. De-
nise de Augustinis Noronha Hernan-
dez, diz que a assinatura do Compro-
misso de Cooperação faz parte da 
ideia de aproximar o Conselho dos 
gestores públicos. “Essa iniciativa se 
soma a outros esforços de participar 
das políticas públicas, principalmente 
na luta contra o desperdício de ali-

doria de Segurança Alimentar (Cosan), 
órgão vinculado à SMDE.

No documento, o CRN-3 com-
promete-se a “apoiar a Prefeitura na 
sensibilização e orientação do públi-
co-alvo, realizando palestras, cursos, 
treinamentos, capacitação, partici-
pando de feiras e eventos”.

mentos, como já fazemos ao manter 
contato com vereadores de diversos 
municípios e deputados estaduais, 
por meio da Comissão de Políticas 
Públicas do CRN-3”, afirma.

A secretária Aline Cardoso, titu-
lar da SMDE, também assinou o do-
cumento durante a realização do 1º 
Simpósio Municipal de Combate ao 
Desperdício e Segurança Alimentar, 
no complexo cultural Praça das Ar-
tes, na região central de São Paulo.

O encontro reuniu especialistas, 
representantes do Poder Público, da 
iniciativa privada e da sociedade civil 
para apresentação de experiências e 
debate a respeito dos desafios rela-
cionados à sustentabilidade, vigilân-
cia sanitária e empreendedorismo.

COOPERAÇÃO
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A presidente do CRN-3, Denise 
Hernandez; e Aline Cardoso, 
secretária da SMDE
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CRN-3 realizou 
acompanhamento e 
orientação em Instituições 
de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI), Alimentação 
Escolar Pública e Núcleo 
Ampliado de Saúde da 
Família (NASF)

A 
Comissão de Fiscalização do CRN-3 
definiu três das áreas de atuação 
do Nutricionista, para acompanha-

mento e orientação durante 2018, realizan-
do visitas fiscais e eventos técnicos para 
os profissionais que atuam em Instituições 
de Longa Permanência para Idosos (ILPI), 
Alimentação Escolar Pública e Núcleo Am-
pliado da Saúde da Família (NASF).

“O objetivo principal de cada um des-
ses projetos de fiscalização foi conscien-
tizar os gestores e suas equipes sobre as 
atribuições do Nutricionista e o impacto 
positivo de sua atuação na promoção da 
saúde da população. São iniciativas que 
priorizam a orientação, sem o objetivo de 
aplicar penalidades”, esclarece Lúcia Hele-
na Lista Bertonha, gerente técnica do CRN-3.

INSTITUIÇÕES DE LONGA 
PERMANÊNCIA PARA 
IDOSOS (ILPI)

A equipe do CRN-3 
realizou visitas a 559 ILPI, 
tendo aplicado o Roteiro de 
Visita Técnica (RVT) em 361 
instituições entre janeiro e 
fevereiro deste ano. Nes-
sas ocasiões, foi obser-
vado o cumprimento das 
atividades obrigatórias do 
Nutricionista, tais como a 
elaboração de diagnóstico 
nutricional com base nos 
dados clínicos dos residen-
tes (figura 1) e o registro 
em prontuários da prescri-
ção dietética e a evolução 
nutricional dos pacientes 
(figura 2).

Durante o evento téc-
nico realizado em março de 
2018, na sede do CRN-3, para 
apresentação dos dados ob-
tidos, demonstrou-se preo-
cupação pelo aumento no 
percentual de profissionais 
que deixaram de realizar es-
sas atividades obrigatórias 
nas ILPI, na comparação com 
2016, quando havia sido fei-
to o último levantamento.

Também foi constata-
do que poucos profissio-
nais desenvolviam trabalho 
de excelência; atuam sem 
o apoio de técnicos; desco-
nhecem a legislação relacio-
nada à Nutrição e possuem 
diversos vínculos profissio-
nais, em alguns casos difi-
cultando o atendimento dos 
pacientes.

AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO  
buscam aprimorar o  
exercício profissional 

O objetivo principal 
é conscientizar os 
gestores e suas 
equipes sobre as 
atribuições do 
Nutricionista e o 
impacto positivo de sua 
atuação na promoção 
da saúde da população
Lúcia Helena Lista Bertonha, 
gerente técnica do CRN-3

FISCALIZAÇÃO

Figura 1

Figura 2
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
PÚBLICA

Nos meses de abril e 
maio, foram realizadas 273 
visitas fiscais, com 187 apli-
cações do RVT em escolas 
da rede pública, possibili-
tando identificar a atuação 
dos profissionais no plane-
jamento, acompanhamen-
to e avaliação do cardápio 
oferecido aos estudantes 
com base na legislação vi-
gente (figura 3). Outras ati-
vidades obrigatórias ana-
lisadas nas visitas fiscais 
foram as ações de educa-
ção alimentar e nutricional 
para a comunidade escolar 
(figura 4) e a aplicação de 
testes de aceitabilidade 
dos alimentos oferecidos 
aos jovens (figura 5).

Os alertas de que a 
educação alimentar pode 
contribuir para a prevenção 
de doenças e que é neces-
sário modificar e melhorar 
os hábitos alimentares dos 
estudantes foram os prin-
cipais pontos discutidos no 
encontro técnico realizado 
para avaliar os resultados 
da fiscalização. Um aspec-
to positivo apresentado foi 
a identificação de desafios 
que podem ser minimizados 
com o diálogo entre as equi-
pes técnicas das escolas e a 
Administração Pública, prin-
cipalmente na escolha dos 
gêneros alimentícios e nas 
políticas públicas para redu-
zir o desperdício.

NÚCLEO AMPLIADO 
DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
(NASF)

A terceira ação de 
2018, nos meses de agos-
to e setembro, foi idea-
lizada com o objetivo de 
divulgar e consolidar a 
importância do Nutricio-
nista no âmbito da saúde 
coletiva, em especial nas 
equipes do Núcleo Am-
pliado de Saúde da Famí-
lia (NASF), compostas por 
profissionais de diferentes 
áreas e que atuam de ma-
neira integrada. No total, 
foram realizadas 112 visi-
tas fiscais, com a aplica-
ção do RTV em todas elas. 

A principal constata-
ção apresentada no even-
to técnico sobre o tema 
foi que muitos municípios 
ainda não contam com Nu-
tricionistas nas equipes de 
NASF e é necessária uma 
ação política e educativa 
junto à sociedade e aos 
gestores públicos.

Conhecimentos de-
talhados a respeito da 
população atendida (figu-
ra 6); desenvolvimento de 
protocolos de atendimen-
to (figura 7)  e a realização 
de ações educativas para 
prevenção de doenças re-
lacionadas à alimentação e 
Nutrição (figura 8) figuram 
entre as atividades obriga-
tórias do Nutricionista nas 
equipes de NASF.

FISCALIZAÇÃO

Figura 3

Figura 5

Figura 4

Figura 6

Figura 8

Figura 7



Os conselheiros da atual gestão 
desejam um feliz Natal e um Próspero 

Ano Novo a todos os 
Nutricionistas e Técnicos em 

Nutrição e Dietética de 
São Paulo e do 

Mato Grosso do Sul. 







Fórum Regional 
leva informações 
aos profissionais 
de SP e MS

O CRN-3 promoveu 
uma série de eventos 
nas principais 
regiões de São 
Paulo e Mato Grosso 
do Sul durante o 
ano de 2018. Os 
Fóruns Regionais 
organizados pelo CRN-3 nas 
cidades de Bauru, Campinas, Campo 
Grande, Dourados, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, Santos, 
São José do Rio Preto, São José 
dos Campos, São Paulo e Sorocaba 
têm o objetivo de contribuir com 
o aperfeiçoamento técnico dos 
profissionais. Nos encontros, 
os Nutricionistas acompanham 
palestras sobre temas importantes 
para a atuação da categoria, como 
as resoluções do Sistema CFN/
CRN, as ações de fiscalização das 
Delegacias Regionais, as iniciativas 
da Comissão de Formação 
Profissional, a participação do 
Nutricionista no SUS e o novo 
Código de Ética e de Conduta do 
Nutricionista.

AÇÕES DO CRN-3

Oficina Integrativa das 
ações dos Nutricionistas 
em NASF

 A Secretaria de Saúde do Estado 
de Mato Grosso do Sul e o CRN-3 
promoveram em agosto, em 
Campo Grande (MS), uma oficina 
sobre as ações dos Nutricionistas 
do Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família (NASF) e dos atuantes na 
Alimentação Escolar.
A Nutricionista Adriana Bouças 
Ribeiro, Coordenadora das Ações 
de Alimentação e Nutrição da 
Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo, participou do 
evento a convite do CRN-3 e fez 
uma palestra sobre a atuação 
dos Nutricionistas no Sistema 
Único de Saúde.
O CRN-3 foi representado no 

evento pelas 
conselheiras 
Denise Hernandez 
(presidente), Dolly 
Meth Simas (vice-
presidente), Denise 
Balchiunas e Cristina 
Bignardi, além 
de Lucia Helena 
Bertonha, gerente 
técnica, e Luiz Paulo 
de Carvalho Júnior, 
coordenador da 
Fiscalização.

Participação em audiência 
pública sobre EAD

A regulamentação de cursos 
superiores na área da saúde 
na modalidade EAD foi tema de 
audiência pública na Câmara 
Municipal de São Paulo, que 
contou com a presença de Denise 
Balchiunas, conselheira do CRN-3, 
e representantes de outros 12 
conselhos profissionais.  
A Nutricionista e professora 
universitária destacou a importância 
da integração entre as instituições 
de ensino e os serviços de saúde. Ela 
também questionou as graduações 
100% a distância que, em sua 
opinião, “fragilizam a formação 
dos profissionais e comprometem 
o aprendizado das competências 
e habilidades necessárias ao 
atendimento, prejudicando a saúde 
da população”. 

O papel do 
Nutricionista  
em NASF

A troca de experiências sobre 
a atuação do Nutricionista 
em NASF (Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família) foi tema de 
um encontro realizado na sede 
do CRN-3 no dia 24 de outubro. 
A programação do evento 
contou com a apresentação 
da Nutricionista Fiscal Suelen 
Aparecida de Camargo Silva; 
um painel de discussões com 
a professora do curso de 
Nutrição da USP e doutora 
em Saúde Pública Ana Maria 
Cervato e as Nutricionistas 
Dafni Paiva e Angélica Almeida 
Obara. O encerramento ficou 
a cargo da Nutricionista dra. 
Daniela Wenzel Veras, que atua 
na gestão da rede de saúde 
municipal de São Paulo.
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AÇÕES DO CRN-3

Posse do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de São Paulo

Os novos integrantes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Comusan-SP) para a gestão 2018-2020 tomaram posse em cerimônia 
na Prefeitura de São Paulo, no dia 15 de agosto. O órgão é formado por 42 
representantes da sociedade civil e do Poder Público, e tem a função de fiscalizar 
e acompanhar as ações da Prefeitura nesse setor, além de propor iniciativas 
de combate à fome e à desnutrição. A Nutricionista Rita Helena Bueno Pinheiro 
é a representante do CRN-3. A Presidência no primeiro ano da gestão ficará à 
cargo da Nutricionista Vera Helena Lessa Villela, representante do Sindicato dos 
Nutricionistas do Estado de São Paulo, eleita pelos membros do Conselho.

Formação dos TNDs em debate

Coordenadores e docentes dos cursos técnicos em Nutrição 
e Dietética se reuniram em setembro, na sede do CRN-3, para 
debater a formação dos profissionais e discutir propostas 
para o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, que esteve em 
processo de consulta pública até o início de novembro.
O encontro, 
organizado 
pela Comissão 
de Formação 
Profissional do 
CRN-3, também 
teve como objetivo 
promover a 
integração entre 
o Conselho e 
os educadores 
responsáveis pela 
formação dos TNDs.

https://posinsira.com.br/nutricao-clinica-e-terapia-nutricional/
https://posinsira.com.br/vigilancia-sanitaria-de-alimentos-e-gestao-de-pessoas/
https://posinsira.com.br/nutricao-materno-infantil/
https://posinsira.com.br/fitoterapia-clinica/
https://posinsira.com.br/genomica-funcional/
https://posinsira.com.br/nutricao-esportiva-e-wellness-coaching/
https://posinsira.com.br/pos-matricula_programada/
https://posinsira.com.br/pos-seguro-educacional/
https://insira.com.br/palestras/
https://insira.com.br/bolsacrn3/
https://posinsira.com.br/cursos/
https://insira.com.br/extensao/
https://insira.com.br/palestras/
https://insira.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFRw8LMSLXuXBQUBRyNJHXWI1clwjYNRNbH6KCZE009LKRzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFRw8LMSLXuXBQUBRyNJHXWI1clwjYNRNbH6KCZE009LKRzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFRw8LMSLXuXBQUBRyNJHXWI1clwjYNRNbH6KCZE009LKRzA/viewform


Bauru (SP)
Rua Rio Branco, 5 - 38
Sala 51 | Centro | CEP: 17010-190
(14) 3227-9105
del.bauru@crn3.org.br

Campinas (SP)
Rua Barão Geraldo de Resende, 97
Sala 1005 | Guanabara
CEP: 13020-440  
(19) 3232-2421
del.campinas@crn3.org.br

Campo Grande (MS)
Rua Alagoas, 396 | 8º Andar
Sala 802 | Ed. Atrium Corporate
CEP: 79020-120
(67) 3383-6608
crn3.ms@crn3.org.br

Presidente Prudente (SP)
Rua Dr. José Foz, 323
Sala 503 | CEP: 19010-041
(18) 3222-2237
del.presidenteprudente@crn3.org.br 

Ribeirão Preto (SP)
Rua Visconde de Inhaúma, 490
12º andar | Cj. 1206 | Centro
CEP: 14010-903
(16) 3625-6374
del.ribeiraopreto@crn3.org.br 

Santos (SP)
Rua Euclides da Cunha, 11 
3º andar | Sala 307 | CEP: 11065-900
(13) 3288-1203
del.santos@crn3.org.br

São José do Rio Preto (SP)
Rua General Glicério, 3173
3º andar | Cj. 31 | Centro
CEP: 15015-400
(17) 3232-6917
del.sjriopreto@crn3.org.br 

São José dos Campos (SP)
Av. Dr. João Guilhermino, 261
7º andar | Sala 72 | CEP: 12210-131
(12) 3941-9641
del.sjcampos@crn3.org.br 

São Paulo (SP) - sede
Av. Brig. Faria Lima, 1461
3º andar | Torre Sul | Jardim Paulistano
CEP: 01452-002
(11) 3474-6190
crn3@crn3.org.br

Sorocaba (SP)
Rua Riachuelo, 460
Sala 806 | Vila Adonias
CEP: 18035-330
(15) 4009-5655
del.sorocaba@crn3.org.br 

Nossos endereços

facebook.com/crn3regiao          @crn3regiao           youtube.com/crn3regiao

crn3.org.br
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