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NUTRI&AÇÃO 
Boletim Informativo do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª 
Região (CRN-5) solicitou uma reunião com a 
deputada federal Alice Portugal (PCdoB/BA) – que 
já encampa uma luta no Congresso Nacional 
contra o EAD na área da saúde – para denunciar 
um aplicativo estrangeiro no Brasil que oferece 
plano alimentar por “inteligência artificial (IA)”, 
prometendo ser um “nutricionista de bolso” das 
pessoas.
“Nós analisamos esse material enviado pela 
assessoria de imprensa deles e chegamos a 
conclusão de que esse aplicativo representa um 
risco à população. Além disso, nenhum outro 
profissional pode substituir o nutricionista na 
prescrição de dietas e planejamento alimentar das 
pessoas, muito menos um aplicativo”, disse a 
nutricionista Amanda Ornelas, presidente do 
CRN-5.
A deputada se mostrou a surpresa com a 
abordagem da empresa, ignorando leis vigentes. 
“Fiquei estarrecida com essa denúncia do 
Conselho de Nutricionistas. É mais um atentado 
contra a sociedade. É, claramente, um ato ilegal. 
Isso é exercício ilegal da profissão. Não somos 
contrários ao avanço tecnológico na área de saúde, 
mas é preciso ter controle e regras claras sobre 
isso. Vamos solicitar uma audiência para discutir o 
uso desses aplicativos na área de saúde e as 
consequências negativas disso à saúde pública”, 
afirmou Alice Portugal.
“O que nos preocupa é a ‘coisificação’ do 
tratamento. Eu não tenho nada contra ouso da 
tecnologia em favor do paciente. Porém, esse tipo 
de tecnologia oferecido é uma peça de ficção, ilude 
as pessoas e pode agravar uma doença crônica 
ainda não diagnosticada”, classificou a nutricionis-

Conselho denuncia aplicativo 
estrangeiro de prescrição dietética

ta Michele Oliveira, diretora-tesoureira do CRN-5, 
que também definiu o aplicativo como um mero 
produto comercial da indústria da tecnologia. 
ILEGALIDADE 
Sob o aspecto legal, o aplicativo, além de não fazer 
referência a nenhuma responsabilidade técnica do 
serviço oferecido, também não apresenta registro 
no Sistema CFN/CRN e nem na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desta forma, não 
está sob nenhum controle legal dos órgãos de 
fiscalização do Estado.
“Não podemos perder de vista que a situação põe 
em risco a saúde dos envolvidos, que de boa fé 
confiam nas promessas do aplicativo. O impacto na 
saúde pública é inquestionável, tanto ao atingir a 
integridade o direito à vida, à saúde e dignidade dos 
contratantes”, explica a advogada Sabrina Batista 
Freire, assessora jurídica do CRN-5.
O aplicativo alemão tem 22 milhões de usuários no 
mundo e 2 milhões no Brasil, segundo o release da 
empresa. Ele pode ser acessado por smatphones; 
tablets ou computadores de mesa. O usuário 
informa o peso, altura e preferências alimentares. 
Apenas com isso o software passa "a dieta", em 
flagrante atentado contra a saúde das pessoas.
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Marco regulatório para 
suplementos alimentares
O CFN vai revisar as Resoluções 
CFN 312/2008 e 227/1999, sobre a 
inscrição e a fiscalização do 
Técnico em Nutrição e Dietética 
(TND) realizadas pelos Conselhos 
Regionais de Nutricionistas 
(CRN), e as atribuições desses 
profissionais.  
Duas minutas foram apresentadas 
ao plenário do CFN com 
modificações que foram analisadas 
e receberam novas sugestões. As 
proposições serão pactuadas em 
reunião Sistema Conselhos Federal 
e Regionais de Nutricionistas. 
Após essa etapa será divulgada a 
proposta final.

Termina no dia 7 de março o prazo para os nutricionistas 
que atuam na saúde suplementar (planos de saúde)  
preencherem o questionário de inscrição e obter a 
certificação do Fator de Qualidade (FQ). 
O FQ é uma base de cálculo definida pela Agência 
Nacional de Saúde (ANS) a ser aplicada ao Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para reajustar 
anualmente os contratos entre operadoras e planos 
privados de saúde e prestadores de serviços (hospitais; 
profissionais de saúde; clínicas e Serviços de Apoio 
Diagnóstico e Terapia). Ao final do período de apuração 
dos dados, a ANS divulgará a lista de prestadores que 
preenchem os critérios relativos aos níveis 105% e 100% 
do FQ. 
É importante destacar que os questionários serão 
diferenciados para cada tipo de prestador e, por isso, é 
fundamental que o nutricionista responda o modelo que 
está nos sites dos CRN.
Os nutricionistas que preencheram o formulário em 2017 
terão que se recadastrar este ano. É a norma estabelecida 
pela ANS extensiva, inclusive, para aqueles que no ano 
passado obtiveram pontuação máxima (Nível A). Para 
iniciar o preenchimento é fundamental ter os títulos de 
formação/acadêmicos já digitalizados.
No site do CRN-5 (www.crn5.org.br) os nutricionistas 
podem acessar mais informações e os links para a 
inscrição no FQ, diretamente no . 

Dia 7 de março é prazo final de 
inscrição no Fator de Qualidade 

APP do CFN pode ser 
baixado na Google Play
Já está  disponível no Google Play 
o Nutrir CFN. O aplicativo, 
lançado em 2017 pelo Conselho 
Federal de Nutricionistas (CFN), é 
uma ferramenta gratuita para 
divulgar as ações de saúde, nutrição 
e alimentação e também informar 
o papel dos conselhos de 
nutricionistas na promoção da 
educação alimentar e nutricional, 
da saúde e do bem-estar. 

A Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) anunciou a 
realização da 35ª Conferência 
Regional para a América Latina e o 
Caribe em Montego Bay, Jamaica, 
de 5 a 8 de março de 2018.
O encontro reunirá 33 países-
membros da agência da ONU e 
definirá prioridades do organismo 
ao longo dos próximos dois anos.
Serão três os temas centrais: 
erradicação da fome, excesso de 
peso e obesidade; fim da pobreza 
rural; e promoção da agricultura 
sustentável resiliente às mudanças 
climáticas.

FAO confirma encontro 
regional na Jamaica

http://www.crn5.org.br

