


RECURSOS FINANCEIROS 

INVESTIMENTO QUE VALE A PENA
É evidente o relevante papel dos nutricionistas, exercido diariamente na atenção dietética, em 
todas as áreas do conhecimento em que ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO se apresentem fundamentais 
para a promoção, manutenção e recuperação da saúde de indivíduos ou grupos populacionais, re-
duzindo o risco do agravamento de doenças e contribuindo para recuperação dos pacientes.

Fortalecer e qualificar o cuidado nutricional para a população é uma forma mais econômica, ágil, 
sustentável e eficiente de prevenir a ocorrência de doenças associadas à alimentação (como obe-
sidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, carências nutricionais, vários tipos de 
câncer e outros agravos) do que referenciá-los para o atendimento hospitalar, num futuro próxi-
mo, em decorrência de suas complicações.



SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E DESENVOLVIMENTO
O nutricionista é o profissional com conhecimento técnico-científico necessário que contribui 
junto aos gestores na elaboração, implantação, monitoramento e avaliação de Ações, Progra-
mas, Estratégias e Projetos para incentivar, apoiar, proteger e promover a Saúde e a Segurança 
Alimentar e Nutricional da População.

Ampliar a presença de nutricionistas atuantes na esfera pública significa melhoria na qualidade 
de vida e a possibilidade de tornar a gestão uma referência em eficiência administrativa, promo-
ção da saúde e do bem-estar social. 

Além disso, a gestão criteriosa de Ações, Programas, Estratégias e Projetos de Alimentação e Nu-Além disso, a gestão criteriosa de Ações, Programas, Estratégias e Projetos de Alimentação e Nu-
trição no SUS, por profissionais devidamente capacitados, pode significar oportunidades para a 
captação de recursos extras aos municípios para a melhoria da infraestrutura, dos serviços públi-
cos municipais e, portanto, do destaque do gestor junto a sociedade.

Sendo assim, o nutricionista é o profissional mais indicado, tanto para atenção nutricional nas 
equipes multiprofissionais, como na Gestão das Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição no 
SUS e no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID, OBESIDADE E OUTRAS DCNT:  Portaria nº 2.994, de 29 de ou-
tubro de 2020: Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal para 
atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde (APS), no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavírus. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID E MÁ NUTRIÇÃORECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID E MÁ NUTRIÇÃO: Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 
2021: Institui, em caráter excepcional, incentivos financeiros federais de custeio no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde, a serem transferidos, em parcela única, aos municípios e Distrito Fede-
ral, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) de-
corrente da Covid-19, especificamente no âmbito das ações para enfrentamento da má nutrição 
(desnutrição e obesidade infantil), com foco em crianças e gestantes do Programa Bolsa Família 
(PBF).



O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região 
(CRN-5) é uma instituição sem fins lucrativos que busca de-
fender a profissão de Nutricionistas e Técnicos em Nutrição 
e Dietética, da Bahia e de Sergipe, através da fiscalização e 
repreensão da atuação de leigos e profissionais antiéticos.

O Conselho se compõe do esforço coletivo de diversos co-O Conselho se compõe do esforço coletivo de diversos co-
laboradores e dos próprios profissionais, contribuindo 
assim para a construção de condutas técnicas, políticas e 
éticas para o exercício profissional, em prol da sociedade. 


