
Ajude a construir o novo 
Código de Ética do Nutricionista

 O Sistema CFN/CRN está elaborando o novo Código de 
Ética do Nutricionista. Para isso, conta com a colaboração 
de profissionais registrados nos 10 Conselhos Regionais 
espalhados pelo país. Os regionais estão promovendo 
Fóruns de Escuta da Categoria. O CRN-5 realizou o primeiro 
no mês passado e no início de 2015 anunciará o próximo. 
Além de participar destes eventos, o Nutricionista pode 
colaborarcolaborar preenchendo um formulário disponibilizado no 
site do CFN. Para respondê-lo, basta acessar 
www.cfn.org.br e clicar sobre esta imagem:

Você se identifica corretamente 
em documentos e afins? 

 Um dos deveres do Nutricionista e do Técnico em 
Nutrição e Dietética (TND) é identificar-se corretamente 
nos trabalhos e atos inerentes ao exercício profissional. 
Neste sentido, esses profissionais devem informar 
sempre, junto ao seu nome, a profissão e o número de 
inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas com a 
respectiva jurisdição. Nutricionistas devem apresentar 
juntojunto ao seu nome e sobrenome, a profissão e a inscrição 
CRN-5/ xxxx, se sua inscrição junto ao conselho for 
definitiva; CRN-5/ xxxx/P, se for provisória; ou CRN-5/ 
xxxx/S, se for secundária. Os Técnicos (TND) devem 
apresentar-se com o nome e sobrenome, a profissão e a 
inscrição CRN-5/ T-xxxx, se sua inscrição for definitiva; 
CRN-5/ T-xxxx/P, se for provisória; ou CRN-5/ T-xxxx/S, 
sese for secundária (Conforme Resolução CFN N. 485/2011). 
O “x”, nestes exemplos, está representando o número 
fornecido pelo Regional, referente ao registro do 
profissional no Conselho. 
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Colabore com o Manual de 
Planejamento Dietético no SUS

  A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) 
do Ministério da Saúde está em processo de elaboração do 
Manual de Planejamento Dietético no Sistema Único de 
Saúde (SUS), destinado a nutricionistas que atuam nos 
diferentes serviços das Redes de Atenção à Saúde 
(Hospitais Gerais e Especializados, Policlínicas, Unidades 
Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, 
ResidênciasResidências terapêuticas, Unidades de Urgência e 


