
Delegacia - SE

Rua Tobias Barreto, 510, Sala 502 

Centro Médico Odontológico, São José 

Aracaju - SE - CEP: 49015-130 

Telefone: (79) 3022-5966

E-mail: sergipeatendimento@crn5.org.br

Sede - BA

Rua José Peroba, 149, 10º Andar, Sala 1001 

Centro Empresarial Eldorado, Stiep 

Salvador - BA - CEP 41.770-235 

Telefone: (71) 3237-5652   Fax: (71) 3245-0753

E-mail: crn5@crn5.org.br

Confira a 8ª edição da “Crn-5 em revista”

A Comissão de Comunicação do Conselho Regional de Nutricionistas incenti-
va a leitura da 8ª edição da “CRN-5 em Revista”. Fique informado sobre assuntos 
do seu interesse. Acesse:
http://issuu.com/conselhodenutricionistas/docs/revista_crn_08

Colabore Com a vigilânCia sanitária
através de denúnCias

Quando a saúde do consumidor estiver em risco, toda a população pode e deve 
auxiliar o trabalho da Vigilância Sanitária (VISA). “O Nutricionista, como profissional 
de saúde, tem por obrigação ser um aliado à  esta causa”, adverte a assessora técnica 
do Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-5), Leny Strauch.

Em Salvador, para fazer uma denúncia sobre alimentos produzidos, mantidos, 
manuseados e/ou comercializados em condições inadequadas, entre em contato 
com a Vigilância Sanitária de Salvador pelo telefone 160 ou através do e-mail:
visa.saude@salvador.ba.gov.br.

nutriCionista, partiCipe da Consulta
públiCa sobre o novo guia alimentar

da população brasileira!

No dia 17 de março, o CRN-5 organizou um encontro na Faculdade Maurício de 
Nassau (Campus Patamares) conduzido pela Coordenação Geral de Alimentação 
e Nutrição (CGAN/DAB/SAS) do Ministério da Saúde. O objetivo do evento foi 
discutir a revisão do Guia Alimentar da População Brasileira. Encontro semelhante 
ao realizado em Salvador acontecerá em Aracaju-SE, para convidados, no dia 9 de 
abril, na Faculdade Estácio de Sergipe. Desde agosto de 2010, a CGAN está no 
processo de revisão do conteúdo do Guia Alimentar para a População Brasileira.

No Encontro, após a abertura feita pelo diretor do CFN, Fábio Rodrigo dos 
Santos, e pela presidente do CRN-5, Valquiria Agatte, a Consultora Técnica do 
CGAN, Sara Silva, fez um resumo do novo guia. Em seguida, diversas sugestões 
para a melhoria da publicação foram levantadas pelos participantes do evento. 
Todas essas e outras sugestões só serão consideradas pelo Ministério da Saúde 
através da participação direta dos Nutricionistas e população em geral através do 
site www.saude.gov.br/consultapublica. A consulta está aberta até o dia 7 de maio. 
As contribuições serão avaliadas pelo Ministério da Saúde e poderão constar no 
documento oficial.

estratégias para o Cuidado da pessoa Com 
doença CrôniCa: obesidade

O Caderno de Atenção Básica (CAB) desenvolvido e revisado pelo Ministério da 
Saúde com foco nas “Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica: 
Obesidade” já está disponível para consulta. A publicação tem como objetivo 
subsidiar os profissionais de Saúde atuantes nos serviços de Atenção Básica do 
SUS para o cuidado integral da obesidade, com ênfase no manejo alimentar e 
nutricional.

Um dos principais destaques da publicação é a abordagem integral e humanizada 
ao indivíduo com excesso de peso, com enfoque na promoção da saúde e prevenção 
de outras doenças crônicas não transmissíveis, a fim de incluir nas rotinas dos serviços 
de Atenção Básica a abordagem alimentar e nutricional como uma prática efetiva e 
cotidiana. Desta forma, espera-se que o Caderno contribua para qualificar a atenção 
integral aos indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis, especialmente nos 
casos que envolvam o excesso de peso, considerando o sujeito em sua singularidade 
e sua inserção sociocultural. Para acessar o CAB, acesse o seguinte link:
http://goo.gl/onxeyo


