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Anuidade
1.

Há descontos ou isenção concedidos sobre a anuidade?

De acordo com o Parágrafo único do Artigo 1º da Resolução CFN nº 533/2013 (alterada pela Resolução CFN nº 581/2016 , com relação aos descontos, são concedidos os seguintes benefícios relacionados às anuidades:
I - desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da anuidade: aos recém-formados que requererem a inscrição profissional até 90 (noventa)
dias após a data de colação de grau;
II - cálculo da anuidade em montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor normal no respectivo exercício:
a) aos que tenham atingido 65 (sessenta e cinco) anos de idade;
b) aos que contem 35 (trinta e cinco) anos de exercício profissional na área de Nutrição, devidamente comprovado, quando não se lhes aplicar o
disposto no inciso IV seguinte;
c) aos aposentados que, em inatividade, optem por manter o registro profissional, quando não se lhes aplicar o disposto no inciso IV seguinte;
III - dispensa do pagamento da anuidade aos que estiverem temporariamente incapacitados para o trabalho em razão de moléstia, mal ou acidente, desde que a situação esteja devidamente declarada em laudo médico, a partir do evento incapacitante e pelo período em que perdurar a incapacidade;
IV - isenção aos que completarem 70 (setenta) anos de idade, desde que requeiram o benefício, que será contado da data do requerimento.
2.

Quem deve pagar anuidade?

Conforme o Artigo 18 da Lei 6583/78, nutricionistas, técnicos em nutrição e dietética e as pessoas jurídicas ligadas a alimentação e nutrição
devem pagar anuidade. “O pagamento da anuidade ao CRN constitui condição de legitimidade para o exercício da profissão ou para o funcionamento da
empresa”.
3.

Quem determina o valor da anuidade?

Os valores das anuidades devidas pelas empresas e profissionais ao CRN e aos demais Conselhos Profissionais é regulamentado pela Lei Federal
12.514/11, nos seus Artigos 3º ao 11º, publicada no D.O.U em 28/10/11, que fixou os valores máximos das taxas e anuidades de todos os Conselhos
Profissionais do país.
A Lei autorizou os Conselhos Profissionais a, respeitados os tetos máximos definidos na própria, fixar seus valores de taxas e anuidades, os quais
passarão a ser corrigidos pela variação anual do INPC.
De acordo com a lei, as anuidades cobradas para profissionais de nível superior devem ser de até R$ 500,00 e para profissionais de nível técnico,
até R$ 250,00 e para pessoa jurídica ligada a alimentação e nutrição, os valores são definidos conforme o capital social da empresa.
Ainda, no inciso X, do Artigo 10 da Lei Federal Nº 6.583, de 20 de outubro de 1978 que "Cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas,
regula o seu funcionamento, e dá outras providências" descreve que: "Artigo 10 - Compete aos Conselhos Regionais: X - arrecadar anuidades, multas,
taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias correspondentes a sua participação legal”.
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Enquanto a inscrição estiver ativa, serão geradas anuidades (Lei 12.514 – 28/10/2011). Em casos de interrupção temporária das atividades, o
inscrito pode solicitar a baixa temporária da inscrição. Em casos de encerramento definitivos das atividades na área (por aposentadoria, mudança definitiva de profissão, decisão judicial e morte), pode ser solicitado o cancelamento definitivo da inscrição. Durante o período de baixa ou cancelamento, não
serão geradas anuidades, e o profissional não poderá atuar na área (Resolução CFN 533/13).
Quando houver essa solicitação, o CRN-8 adotará os seguintes critérios:
curso;

a) sendo o pedido formulado até 31 de março, ficarão as pessoas físicas ou jurídicas dispensadas do pagamento da anuidade do exercício em

b) sendo o pedido formulado após 31 de março, a anuidade será devida pelo valor proporcional ao número de meses ou fração decorridos a partir de 1º de janeiro do exercício em curso.
5.

O que acontece se profissional deixar de pagar a anuidade?
O não pagamento da anuidade é classificado como infração disciplinar de acordo com o Artigo 19 da Lei Federal nº 6.583/1978:
“Constitui infração disciplinar:
VII - deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional as contribuições a que está obrigado;
VIII - faltar a qualquer dever profissional prescrito nesta Lei”

6.

Como sei se estou regular com as minhas obrigações relativas à anuidade?
Basta consultar seu Extrato de Débitos pelo Portal CRN-8 24 HORAS

7.

Como faço para regularizar minha situação de débitos?
Existem duas formas para regularização dos débitos anuidade:

8.

1.

Pelo Portal CRN-8 24 HORAS

2.

Encaminhando e-mail de solicitação contendo nome completo e número de inscrição no CRN-8.

Caso não tenha recebido o boleto, como faço para pagar a anuidade?
Para imprimir o boleto acesse o Portal CRN-8 24 HORAS
Insira seu nº de Inscrição ou CPF e clique em “reemitir boleto”.
É importante manter seus dados atualizados. Você pode atualizar seus dados pelo Portal CRN-8 24 HORAS no site do CRN-8:
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Qual a diferença entre Baixa Temporária e Cancelamento?
De acordo com a Resolução CFN nº 466/2010:  

Baixa Temporária de Inscrição: é válida por 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogada por igual período e o profissional permanece com o mesmo
número de registro e pode reativá-lo a qualquer momento.
Cancelamento de Inscrição: é definitivo e não permite reativação. Ao retomar as atividades, o profissional deverá solicitar novamente uma nova
inscrição.
Obs.: Para ambos os casos, se o requerimento for protocolado até 31 de março, o profissional fica isento do pagamento da Anuidade do Exercício.
Após esse período, ela é devida no seu valor proporcional. Os débitos anteriores serão cobrados administrativa ou judicialmente, conforme Cap. IV, art.
25 da Resolução CFN nº466/2010.
10.

O que é necessário para fazer a Reativação de Inscrição? Quanto tempo leva?

Preencher o requerimento de reativação por escrito e entrega-lo na Sede ou Delegacia do CRN-8, pessoalmente, ou ainda por meio dos Correios,
contendo assinatura e os dados cadastrais. O prazo para reativação é de até 15 (quinze) dias, conforme Portaria CRN-8 nº 03/2016.
11.

Como faço para atualizar minhas informações pessoais (email, telefone e endereço?)
No CRN-8 a atualização pode ser realizada por meio do telefone, email, site ou pessoalmente.

12.

O que preciso para fazer a inscrição no CRN-8?
Após a Colação de Grau, dirigir-se à Sede ou à Delegacia Regional, munido dos documentos necessários, ou encaminhá-los por meio do correio.
Para Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética, as inscrições podem ser:
Definitiva: Quando já possui diploma devidamente registrado no MEC.

Provisória: É quando, mesmo após a Colação de Grau, não tomou posse do diploma, apresentando assim uma Declaração ou Certificado que
substitui provisoriamente o diploma. Essa inscrição é válida por 02 (dois) anos.
Secundária: É uma autorização para profissionais já registrados, que irão exercer atividades temporárias fora da jurisdição de suas regionais. Estes não poderão assumir Responsabilidade Técnica e se assim for, deve ser solicitada a transferência. Essa inscrição é válida por 12 meses. A prorrogação
da inscrição secundária deverá ser solicitada antes de findar o prazo de 12 meses. Caso contrário será cancelada automaticamente e nova solicitação e
documentação deverão ser entregues ao Conselho para a atuação regular.
Mais informações relacionadas à inscrição do nutricionista estão disponíveis na Resolução CFN nº 466/2010.
13.

Quando devo pedir transferência?

De acordo com o Artigo 15 da Resolução CFN nº 466/2010 que "Dispõe sobre a inscrição do Nutricionista nos Conselhos Regionais de Nutricionistas, e dá outras providências: O nutricionista que mudar seu domicílio profissional para outra jurisdição deverá requerer a transferência da sua
inscrição definitiva ou provisória, do CRN da jurisdição onde pretende atuar, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do início
ÍNDICE
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O profissional deve procurar o CRN da região para onde irá se transferir, apresentando os documentos necessários. Esse, por sua vez, entrará em
contato com o Conselho de origem para os trâmites necessários. Após a autorização, o profissional passa a ter sua inscrição antiga cancelada e recebe
um novo número de registro no CRN de destino.
Obs.: A anuidade é devida ao CRN de origem caso o requerimento de transferência seja feito após 31 de março do exercício corrente. Antes desse
período, pode-se escolher onde pagar.
Será cobrada apenas taxa de Inscrição e emissão de novos documentos, conforme Art. 15º da Resolução CFN nº466/2010.
15.

Qual a relação entre o registro da empresa e a inscrição do nutricionista?

As inscrições de Pessoa Física (nutricionista e técnico) (Resolução CFN 466/2010) e Pessoa Jurídica (empresas/instituições) (Resolução CFN
378/2005) são procedimentos independentes, ou seja: a inscrição de uma não isenta a outra de suas responsabilidades, no que se refere ao pagamento
da anuidade ou outra exigência legal.
16.

Quem é obrigado a se inscrever no CRN?

Nutricionistas: De acordo o Artigo 1º da  Lei Federal 8.234/91 que "Regulamenta a profissão de Nutricionista e determina outras providências",
Artigo 1º - "A designação e o exercício da profissão de Nutricionista, profissional de saúde, em qualquer de suas áreas, são privativos dos portadores de
diploma expedido por escolas de graduação em nutrição, oficiais ou reconhecidas, devidamente registrado no órgão competente do Ministério da Educação e regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva área de atuação profissional”.
Técnico em Nutrição e Dietética: De acordo com o Artigo1º da Resolução CFN 227/99 que "Dispõe sobre o registro e fiscalização profissional de
técnicos da área de alimentação e nutrição, e dá outras providências” Artigo 1º - O exercício da profissão de Técnico na área de Alimentação e Nutrição
será permitido exclusivamente aos profissionais inscritos nos Conselhos Regionais de Nutricionistas, cabendo a estes órgãos exercer a fiscalização do
exercício profissional.
Pessoa Jurídica: De acordo o Parágrafo único do Artigo 15 da LEI Nº 6.583, de 20 de outubro de 1978 que "Cria os Conselhos Federal e Regionais
de Nutricionistas, regula o seu funcionamento, e dá outras providências", Parágrafo único - É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição, na forma estabelecida em regulamento.
17.

Como é solicitada a certidão negativa de processo ético disciplinar do profissional?
O documento deve ser solicitado ao setor de Cadastro por meio do email.

18.

O que fazer em caso de Inscrição Provisória vencida?
O profissional estará em exercício irregular da profissão, deve procurar o CRN-8 para verificar a situação e realizar a devida regularização.

19.

Caso necessite de uma 2ª prorrogação da inscrição provisória, como proceder?

De acordo com a Resolução CFN nº466/2010 em seu Art. 8º, parágrafo único, será concedida uma nova prorrogação aos profissionais que estiverem com dificuldades na expedição do diploma junto as IES. Nesses casos excepcionais, devidamente justificados, o Plenário poderá autorizar a
prorrogação por novos períodos de 12 (doze) meses. Os procedimentos são os mesmos quando da primeira prorrogação.
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Como ocorre a aplicação de multa eleitoral?
O Plenário do CRN-8 procede análise das justificativas apresentadas deliberando, em alguns casos, pela aplicação ou não da multa.

Vale ressaltar que o valor da multa é estabelecido pelo Conselho Federal de Nutricionistas, através da Resolução CFN nº 580, de 20 de novembro
de 2016, e define:
“Art. 2º. A multa por ausência não justificada à eleição será aplicada pelo respectivo Conselho Regional de Nutricionistas e corresponderá a 20%
(vinte por cento) do valor da anuidade efetivamente devida pelo profissional no mesmo exercício.”

Sistema CFN/CRN
21.

O que é o Sistema CFN/CRN? Como ele funciona?

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) é uma autarquia federal que tem por atribuição legal a orientação, a normalização e a fiscalização do
exercício profissional, conforme o Artigo 6º do Decreto nº 84.444/1980, que regulamenta as atribuições deste Conselho.
Compete aos Conselhos Regionais, segundo o Artigo 10, inciso IV, da Lei nº 6.583/1978, cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei, do regulamento, do regimento, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal.
Os regimentos internos do CFN e dos CRN são tratados nas Resoluções CFN nº 320/2003, nº 356/2004 e nº 460/2009.
- Decreto nº 84.444/1980: http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.actionid=102354&norma=125813
- Lei nº 6.583/1978: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19701979/L6583.htm
- Resolução CFN nº 320/2003: http://www.cfn.org.br/wpcontent/uploads/resolucoes/Res_320_2003.htm
- Resolução CFN nº 356/2004: http://www.cfn.org.br/wpcontent/uploads/resolucoes/Res_356_2004.htm
- Resolução CFN nº 460/2009: http://www.cfn.org.br/wpcontent/uploads/resolucoes/Res_460_2009.htm

Atestado Nutricional
22.

O nutricionista pode emitir atestado?

De acordo com a Resolução CFM Nº 1658/2002 (alterada pela Resolução CFM nº 1851/2008), a emissão de atestado para justificar a ausência do
empregado ao trabalho, por incapacidade laborativa, é ato privativo do médico e do odontólogo. Desta forma, o nutricionista poderá emitir uma declaração de comparecimento do paciente/trabalhador na consulta nutricional.
Resolução CFM Nº 1658/2002 (alterada pela Resolução CFM nº 1851/2008).

Alimentação Escolar PNAE
23.

É exigida a presença do nutricionista no Programa da Alimentação Escolar? Quais são suas atribuições?
Sim. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, tem por objetivo atender as necessidades nutricionais dos
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alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e filantrópicas, durante a permanência em sala de aula.
Conforme a Lei nº 11.947/2009, a responsabilidade técnica pela alimentação escolar cabe ao nutricionista responsável, que deverá respeitar as diretrizes
previstas nessa lei e na legislação pertinente, no que couber, dentro das suas atribuições específicas.
O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) dispõe sobre as atribuições do nutricionista e estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do PNAE pela Resolução CFN nº 465/2010.
Lei nº 11.947/2009
Resolução CFN nº 465/2010
24.

O que o Nutricionista deve fazer para cancelar a responsabilidade técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE?

O Nutricionista deve fazer contato com a respectiva Gestão Pública, para encaminhamento da comunicação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE sobre a desvinculação do profissional e o cancelamento da Responsabilidade Técnica.
Caso a respectiva Gestão Pública não tome as providências cabíveis, o Nutricionista deve manter contato com o FNDE para as orientações pertinentes.
Ainda ressaltamos que o nutricionista deve informar, por escrito, o CRN da sua jurisdição sobre o cancelamento da responsabilidade técnica.

Consultório
25.

O que devo fazer para montar um consultório?
Para atuar em nutrição clínica/consultório você deve observar o seguinte:

I – Aspectos legais junto a Secretaria de Fazenda, Vigilância Sanitária e Outros: Você pode atuar como profissional liberal ou constituir uma empresa
(pessoa jurídica):
a) Para atuar como profissional liberal, você deve:
1) Realizar inscrição junto a Secretaria de Fazenda do seu estado
2) Providenciar alvará de funcionamento e
3) Providenciar a Licença Sanitária.
Na Secretaria de Fazenda você irá obter as informações dos documentos necessários e quais órgãos em seu município você deve procurar para os itens
“1” e “3”.
É importante também procurar um contador para avaliar a melhor forma de declarar seus rendimentos e Imposto de Renda.
Você deverá ainda recolher o ISS e INSS.
Para atuar como Pessoa Jurídica, você deve constituir uma empresa, que deverá ser inscrita CRN-8.
É imprescindível neste caso também a contratação de um contador para ver o melhor tipo de empresa, redigir contrato social e verificar as exigências de
funcionamento no município.
II - Aspectos Técnicos
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Os aspectos técnicos normatizados pelo CRN e relacionados a atuação do nutricionista em Consultório são abordados nas Resoluções:
- Resolução CFN nº600/2018 que “Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, indica parâmetros numéricos mínimos de referência, por área de atuação, para a efetividade dos serviços prestados à sociedade e dá outras providências”.
- Resolução CFN nº 304/2003 que “Dispõe sobre critérios para prescrição dietética na área de nutrição clínica e dá outras providências”.
- Resolução CFN nº 306/2003 que “Dispõe sobre solicitação de exames laboratoriais na área de nutrição clínica, revoga a resolução CFN nº2036, de 2000
e dá outras providências”.
- Resolução CFN nº 390/2006 que “Regulamenta a prescrição dietética de suplementos nutricionais pelo nutricionista e dá outras providências”.
- Resolução CFN nº 525/2013 que “Regulamenta a prática da fitoterapia pelo nutricionista, atribuindo-lhe competência para, nas modalidades que especifica, prescrever plantas medicinais, drogas vegetais e fitoterápicos como complemento da prescrição dietética e, dá outras providências”.
- Resolução CFN Nº 556/2015 que “Altera as Resoluções nº 416, de 2008, e nº 525, de 2013, e acrescenta disposições à regulamentação da prática da
Fitoterapia para o nutricionista como complemento da prescrição dietética”.
Além disso, o nutricionista deve ser capaz de justificar, monitorar e avaliar as condutas adotadas, baseando-se em protocolos reconhecidos e evidências
científicas. É ainda dever do profissional, manter o CRN-8 informado dos locais em que estiver atuando.
Resolução CFN nº600/2018:
Resolução CFN nº 304/2003
Resolução CFN nº 306/2003
Resolução CFN nº 390/2006
Resolução CFN nº 525/2013
Resolução CFN Nº 556/2015
26.

Para o Nutricionista atuar em consultório, é necessário apresentar alguma documentação ao CRN?

Se o Nutricionista atuar em consultório de nutrição como pessoa física, apenas deve manter-se regularmente inscrito no CRN da jurisdição. Porém, se houver de abertura de Pessoa Jurídica/empresa, deverá ser registrada no CRN, conforme Lei nº 6.583/78 e Resolução CFN Nº 378/05.
27.

É permitido ao nutricionista cobrar a consulta de retorno?

Com relação ao atendimento particular: Atualmente não há legislação que disponha especificamente sobre as regras para a cobrança de consultas de retorno/subsequentes do Nutricionista.
O profissional deve informar ao paciente/cliente o prazo para a realização dessa consulta de retorno/subsequente, necessária para a continuação
do atendimento inicial.
Com relação ao atendimento pelos Planos de saúde:
O Nutricionista credenciado deve acordar com o plano de saúde sobre o recebimento dos honorários das consultas. A Resolução RN/259/2011/
ANS, Artigo 3° § 3º, estabelece que o prazo para consulta de retorno ficará a critério do profissional responsável pelo atendimento. O profissional deve
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informar ao paciente/cliente o prazo para a realização da consulta de retorno/subsequente, necessária para a continuação do atendimento.
28.

Posso confeccionar meu próprio bloco de receituário e solicitação de exames personalizado?

A produção de blocos de receituário e solicitação de exames, desde que contenha sua correta identificação profissional (Nome Completo, Nutricionista, CRN-8 Nº XXXX), endereço do local de atendimento e telefone para contato, não precisa ser autorizada pelo CRN. Reforçamos o cuidado necessário na guarda destes blocos ou carimbos para que não sejam utilizados indevidamente.
29.

Existe alguma determinação de tempo para armazenar os prontuários de pacientes?
De acordo com a Resolução CFN nº 594/2017, os prontuários deverão ser preservados observando o que segue:

a. prontuário físico (papel): pelo prazo mínimo de 20 anos após o último registro, que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico,
microfilmado ou digitalizado;
b. prontuário eletrônico: guarda permanente, podendo ser eliminado 20 anos após o último registro, mantendo o meio de armazenamento atualizado de acordo com novas tecnologias;
- Resolução CFN nº 594/2017
30.

É permitida aos nutricionistas a prestação de serviços gratuitos?

De acordo com o artigo 13 da Resolução CFN nº 599/2018 que aprova o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista e dá outras providências:
“É direito do nutricionista prestar serviços profissionais gratuitos com fins sociais e humanos”.
Resolução CFN nº 599/2018

Convênio
31.

Qual o número de consultas com nutricionistas com cobertura obrigatórias pelo convênio?

De acordo com o Rol de procedimentos e eventos em saúde 2018 - ANEXO II Diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde
suplementar, as consultas com nutricionista devem ser:
1) Cobertura mínima obrigatória, de 12 consultas, por ano de contrato, quando preenchidos pelo menos um dos seguintes critérios:
a. crianças com até 10 anos em risco nutricional (< percentil 10 ou > percentil 97 do peso / altura);
b. jovens entre 10 e 16 anos em risco nutricional (< percentil 5 ou > percentil 85 do peso/ altura);
c. idosos (maiores de 60 anos) em risco nutricional (Índice de Massa Corpórea (IMC) <22 kg/m²);
d. pacientes com diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica;
e. pacientes com diagnóstico de obesidade ou sobrepeso (IMC ≥ 25 kg/m2) com mais de 16 anos;
f. pacientes ostomizados;
g. após cirurgia gastrointestinal;
h. para gestantes, puérperas e mulheres em amamentação até 6 meses após o parto.
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2. Cobertura mínima obrigatória, de 18 sessões por ano de contrato, para pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus em uso de insulina ou
no primeiro ano de diagnóstico.
3. Para todos os casos não enquadrados nos critérios acima, a cobertura mínima obrigatória é de 6 consultas/sessões de nutrição por ano de
contrato.
Rol de procedimentos e eventos em saúde 2018 - ANEXO II Diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar
32.

Como se conveniar aos Planos de Saúde?

Para atuar junto aos planos de saúde/convênios médicos, é necessário que o nutricionista entre em contato diretamente com os mesmos para
obter esclarecimentos e tomar ciência das exigências para o credenciamento de profissionais.

Estrangeiros – Cursos no Exterior
33.

Fiz faculdade fora do país, como faço para atuar como nutricionista no Brasil?

Conforme a Lei nº 8.234/1991 (que regulamenta a profissão de nutricionista e determina outras providências), a designação e o exercício da
profissão de Nutricionista, profissional da saúde, em qualquer de suas áreas, são privativos dos portadores de diploma expedido por escolas de graduação em nutrição, oficiais ou reconhecidas, devidamente registrado no órgão competente do Ministério da Educação e regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) da respectiva área de atuação profissional. A Resolução CFN nº 445/2009 dispõe sobre a inscrição nos CRN sobre o
exercício profissional por estrangeiros portadores de diploma de graduação em Nutrição.
Os procedimentos e informações para a revalidação de diploma são de competência do Ministério da Educação - MEC
- Lei nº 8.234/1991
- Resolução CFN nº 445/2009

Brasileiros – Atuação no Exterior
34.

Como proceder para atuar na profissão fora do Brasil?

Para regularizar a atuação profissional como nutricionista no exterior, é necessário revalidar o diploma. Cada país tem uma forma própria de realizar este procedimento, conforme instruções do MEC.
Em seguida, é preciso saber qual órgão realiza o registro da profissão no país que pretende morar e se inscrever.

Exames Laboratoriais
35.

O nutricionista pode solicitar exames laboratoriais? Por que os planos de saúde estão recusando os pedidos?

A solicitação de exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico é atividade do nutricionista, estabelecida na Lei
Federal nº 8.234, Artigo 4º, inciso VIII. “Artigo 4º. Atribuem-se, também, aos nutricionistas as seguintes atividades, desde que relacionadas com
alimentação e nutrição humanas: Inciso VIII. Solicitação de exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico;”
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Há, ainda, a Resolução CFN nº 306/2003, que dispõe sobre critérios para solicitação de exames laboratoriais (mas não lista exames); a Resolução CFN nº
380/2005, que dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, onde na área de nutrição clínica fica definida, como atividade complementar, a solicitação de exames laboratoriais necessários à avaliação nutricional, à prescrição dietética e à evolução nutricional do cliente/
paciente; e a Resolução CFN nº 417/2008, que dispõe sobre procedimentos nutricionais dos nutricionistas.
No entanto, a Lei Federal nº 9.656/1.998 que dispõe sobre planos e seguros de assistência à saúde, no Artigo 12 faculta a oferta, a contratação e
a vigência dos produtos definidos no plano-referência com a exigência di inciso I, alínea “b” de que a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, sejam solicitados pelo médico assistente.
Cabe salientar que a exigência estabelecida vale para todos os profissionais de saúde, inclusive para o médico, que também depende da autorização do médico auditor do plano de saúde que autoriza ou não os procedimentos.
Quanto ao nutricionista, a solicitação dos exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico é requisito essencial, inclusive
para a prescrição dietética, dessa forma, integra a rotina das consultas nutricionais, quando ainda não está disponível no prontuário, e não se trata de
diagnóstico, de tratamento ou de procedimento, pois são ferramentas de ajuste dietoterápico essenciais ao atendimento do paciente/cliente. A solicitação de exames para diagnóstico nosológico (doenças) é privativo do médico. A divergência estabelecida entre as empresas operadoras dos planos e
seguros de assistência, os prestadores de serviço (no caso o nutricionista) e o consumidor dessa assistência suplementar é que as empresas não querem pagar os exames laboratoriais necessários ao bom atendimento do consumidor. No caso das empresas de autogestão dos planos de saúde, essas já
cobrem o pagamento desses exames à longa data. Portanto, o nutricionista deve se apropriar das características de operacionalização de cada empresa.
Recomendamos aos nutricionistas que no início do atendimento nutricional esclareçam a seus pacientes/clientes quanto ao seguimento dos mesmos,
considerando as diretrizes de utilização para o número de consultas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com cobertura
obrigatória dos planos de saúde com a patologia ou situação nutricional do indivíduo. Cabe também ao cliente/paciente exercer a sua cidadania procurando a garantia de seus direitos, seja junto aos órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público (promotoria de justiça), nas representações regionais da ANS ou mesmo constituindo defensores para a judicialização.

Fitoterápicos
36.

O nutricionista pode prescrever fitoterápicos?

A Resolução CFN nº 525/2013, alterada pela Resolução CFN nº 556/2015 (regulamenta a prática da Fitoterapia pelo nutricionista, atribuindo-lhe
competências para, nas modalidades que especifica, prescrever plantas medicinais e chás medicinais, medicamentos fitoterápicos, produtos tradicionais
fitoterápicos e preparações magistrais de fitoterápicos como complemento da prescrição dietética) – estabelece que:
que:

Art. 3º O exercício das competências do nutricionista para a prática da Fitoterapia como complemento da prescrição dietética deverá observar

I. a prescrição de plantas medicinais e chás medicinais é permitida a todos os nutricionistas, ainda que sem título de especialista;
II. a prescrição de medicamentos fitoterápicos, de produtos tradicionais fitoterápicos e de preparações magistrais de fitoterápicos, como complemento
de prescrição dietética, é permitida ao nutricionista desde que seja portador de título de especialista em Fitoterapia.
§ 1º O reconhecimento da especialidade nessa área será objeto de regulamentação a ser baixada pelo CFN, em conjunto com a Associação Brasileira de
Nutrição (Asbran).
§ 2º Somente será exigido o cumprimento do disposto no caput deste artigo após três anos de vigência desta Resolução CFN nº 556/2015, conta- ÍNDICE
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dos a partir da data de sua publicação.
Os fitoterápicos que podem ser prescritos pelo nutricionista não estão listados na norma, sendo de responsabilidade do profissional certificar-se
de que o produto a ser prescrito conste:
– na Instrução Normativa ANVISA nº 2/2014 – que possui medicamentos fitoterápicos de registro simplificado ou
– no Anexo I, da Resolução ANVISA nº 26/2014 – que dispões sobre medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos
– possua indicação terapêutica essencialmente relacionada ao campo da alimentação e nutrição e se enquadre na necessidade de complementação da dieta.
Por tais normas serem periodicamente atualizada, exige que o profissional acompanhe as publicações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

Nutricionistas – Áreas de Atuação
37.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT): atribuições.

A Resolução CFN nº 600/2018 traz as atribuições obrigatórias e complementares do nutricionista por área de atuação. Para a área de alimentação
do trabalhador, consultar o ANEXO II / I- ÁREA DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA / A.3. Segmento – Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e os Parâmetros Numéricos no ANEXO III.
38.

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI): atribuições.  

A Resolução CFN nº 600/2018 traz as atribuições obrigatórias e complementares do nutricionista por área de atuação. As atribuições da ILPI
podem ser encontradas no ANEXO II / I. Área de nutrição em alimentação coletiva/ A.1. Segmento – Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) institucional (pública e privada) /A.1.1. Subsegmento – Serviços de Alimentação Coletiva (autogestão e concessão) em: empresas e instituições, hotéis, hotelaria
marítima, comissarias, unidades prisionais, hospitais, clínicas em geral, hospital-dia, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), spa clínicos, serviços de
terapia renal substitutiva, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e similares e no item II. Área de nutrição clínica/ c. Subárea – assistência
nutricional e dietoterápica em instituições de longa permanência para idosos (ILPI) e os Parâmetros Numéricos no ANEXO III.
39.

Escolas Estaduais, Municipais, Filantrópicas e Comunitárias da respectiva rede de ensino: atribuições.

As atribuições estão descritas na Resolução CFN nº 465/2010 que dispõe sobre as atribuições do Nutricionista, estabelece parâmetros numéricos
mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE).
40.

Escolas Privadas: atribuições.

As atribuições estão descritas na Resolução CFN nº 600/2018 que traz as atribuições obrigatórias e complementares do nutricionista por área
de atuação. As atribuições em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) estão prevista nesta resolução e podem ser obtidas no ANEXO II / I- ÁREA DE
ALIMENTAÇÃO COLETIVA / A.2. Segmento – Alimentação e Nutrição no Ambiente Escolar e os Parâmetros Numéricos no ANEXO III.
ÍNDICE
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As atribuições estão descritas na Resolução CFN nº 600/2018 traz as atribuições obrigatórias e complementares do nutricionista por área de
atuação. As atribuições em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) estão prevista nesta resolução e podem ser obtidas no ANEXO II / I- ÁREA DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA / A. SUBÁREA – GESTÃO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN)/A.1. Segmento – Unidade de Alimentação e Nutrição
(UAN) institucional (pública e privada) /A.1.1. Subsegmento – Serviços de Alimentação Coletiva (autogestão e concessão) em: empresas e instituições,
hotéis, hotelaria marítima, comissarias, unidades prisionais, hospitais, clínicas em geral, hospital-dia, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), spa clínicos, serviços de terapia renal substitutiva, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e similares e os Parâmetros Numéricos no ANEXO III.
42.
Nutrição Clínica: O nutricionista pode definir/alterar as quantidades/volume dos componentes da solução de nutrição parenteral? Ele pode
interferir diretamente na decisão da composição, quantidade e tipo de NPT a ser administrada?
Segundo a Portaria N° 272/MS/SNVS/ o nutricionista compõe obrigatoriamente a equipe multidisciplinar de terapia nutricional e em relação ao
suporte nutricional parenteral, possui como atribuições:
- Avaliar os indicadores nutricionais subjetivos e objetivos, com base em protocolo preestabelecido, de forma a identificar o risco ou a deficiência
nutricional e a evolução de cada paciente, sugerindo a necessidade de suporte nutricional parenteral quando necessário.
- Avaliar qualitativa e quantitativamente as necessidades de nutrientes baseadas na avaliação do estado nutricional do paciente, sugerindo os
requerimentos de nutrientes que devem ser prescritos.
Além destas atribuições, também são atividades dos nutricionistas:
- Acompanhar a evolução nutricional dos pacientes em TN, independente da via de administração.
- Garantir o registro, claro e preciso, de informações relacionadas à evolução nutricional do paciente.
- Participar e promover atividades de treinamento operacional e de educação continuada, garantindo a atualização dos seus colaboradores.
Desta forma o nutricionista deve sugerir à equipe necessidade do suporte nutricional e também sugerir os requerimentos de nutrientes necessários ao paciente para subsidiar a prescrição. No entanto, o nutricionista não tem autonomia para alterar prescrição médica da nutrição parenteral.
43.

Qual a diferença entre o nutrólogo e o nutricionista?

O nutrólogo é um médico especializado em nutrologia, que é a especialidade médica que estuda, pesquisa e avalia os benefícios e malefícios causados pela ingestão dos nutrientes, aplicando este conhecimento para a avaliação de necessidades orgânicas, visando a manutenção da saúde e
redução de risco de doenças, assim como o tratamento das manifestações de deficiência ou excesso, atuando diagnóstico, prevenção e tratamento destas doenças (Associação Brasileira de Nutrologia)
Já o nutricionista é um profissional com formação generalista, humanista e crítica, capacitado a atuar visando à segurança alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e
recuperação da saúde e prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado
em princípios éticos, com reflexões sobre a realidade econômica, política, social e cultural.
Conforme a Resolução CFM n° 1845/2008, o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), reconhecem a Nutrologia como especialidade e a Nutrição Enteral e Parenteral, Nutrição Enteral e Paren-
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Segundo a Resolução CFN nº 380/2005 as áreas de atuação dos nutricionistas são: Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica, Saúde Coletiva, Docência, Atuação nas indústrias de alimentos, Nutrição Esportiva e Marketing na Área de Alimentação e Nutrição.
Ao que se refere a temas relacionados à nutrição, ressalta-se que todos os profissionais de saúde devem dar orientação a respeito de saúde aos
pacientes, contudo, como estipulado na Lei n° 8.234, de 17 de setembro de 1.991, Artigo 3°, VIII – “assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e
a nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos” são atribuições privativas do nutricionista; enquanto a prescrição de medicamentos relacionados com a nutrição é privativa dos médicos nutrólogos.
Outra diferença é o diagnóstico. Legalmente o nutricionista fica restrito ao diagnóstico nutricional (de acordo com a Lei nº 8.234/1991), enquanto o médico ao diagnóstico nosológico (de doença) e instituição da terapêutica.

PAT
44.

O que é o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)? Qual o papel do nutricionista e como se regularizar no PAT?

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi instituído pela Lei nº 6.321/1976. O PAT prioriza atendimentos aos trabalhadores de baixa
renda e é estruturado na parceria entre Governo Federal, empresa e trabalhador. O responsável técnico (RT) do PAT é o profissional legalmente habilitado em nutrição, tendo por compromisso a correta execução das atividades nutricionais do Programa, visando à promoção da alimentação saudável
ao trabalhador. Esclarecimentos quanto às questões operacionais (acesso, registro alteração de dados, dentre outras), acesse o site. Para desvincular o
registro do nutricionista RT da empresa participante do PAT, o mesmo deverá entrar em contato, por escrito, com a empresa contratante e solicitar que
esta efetue a baixa junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Caso não consiga a desvinculação por meio da empresa, o nutricionista RT deverá
solicitar por escrito a desvinculação ao CRN de sua jurisdição. Dessa forma, o CRN encaminhará a solicitação ao CFN para que providencie o cancelamento de RT junto às coordenações do PAT no MTE. Os parâmetros nutricionais são tratados na Portaria Interministerial nº 66/2006 e na Portaria MTE nº
193/2006. As atividades que o nutricionista deverá desempenhar estão listadas na Resolução CFN nº 600/2018 (que dispõe sobre a definição das áreas
de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de referência, por área de atuação) e a Resolução CFN nº 419/2008
(que dispõe sobre critérios para assunção de responsabilidade técnica no exercício das atividades do nutricionista) apresenta as obrigações do RT (responsável técnico).
Lei nº 6.321/1976
Resolução CFN nº 600/2018
Portaria Interministerial nº 66/2006
Resolução CFN nº 600/2018
Portaria MTE nº 193/2006

Publicidade
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De acordo com o artigo 60 da Resolução CFN nº 599/2018 que Aprova o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista e dá outras providências,
“Art. 60. É vedado ao nutricionista prescrever, indicar, manifestar preferência ou associar sua imagem intencionalmente para divulgar marcas de produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, utensílios, equipamentos, serviços, laboratórios, farmácias, empresas ou indústrias ligadas às
atividades de alimentação e nutrição de modo a não direcionar escolhas, visando preservar a autonomia dos indivíduos e coletividades e a idoneidade
dos serviços.
I. Inclui-se como formas de divulgação a utilização de vestimentas, adereços, materiais e instrumentos de trabalho com a marca de produtos ou
empresas ligadas à área de alimentação e nutrição. Excetuam-se profissionais contratados por empresa ou indústria durante o desempenho de atividade
profissional por esta contratante.
II. Caso o nutricionista seja contratado pela empresa ou indústria para desempenhar a função de divulgação de serviços ou produtos de uma
única marca, empresa ou indústria, esta deve ser voltada apenas a profissionais que prescrevam ou comercializem os produtos e vedada aos demais
públicos.
III. Quando da prescrição dietética, orientação para consumo ou compra institucional, havendo necessidade de mencionar aos indivíduos e coletividades as marcas de produtos, empresas ou indústrias, o nutricionista deverá apresentar mais de uma opção, quando disponível. Não havendo outra
opção que tenha a mesma composição ou que atenda a mesma finalidade, é permitido indicar o único existente”.
46.

Pode ser feita a publicidade de produtos em consultório de nutrição?

De acordo com o artigo 60 da Resolução CFN nº 599/2018 que Aprova o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista e dá outras providências,
“Art. 60. É vedado ao nutricionista prescrever, indicar, manifestar preferência ou associar sua imagem intencionalmente para divulgar marcas de produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, utensílios, equipamentos, serviços, laboratórios, farmácias, empresas ou indústrias ligadas às
atividades de alimentação e nutrição de modo a não direcionar escolhas, visando preservar a autonomia dos indivíduos e coletividades e a idoneidade
dos serviços.
I. Inclui-se como formas de divulgação a utilização de vestimentas, adereços, materiais e instrumentos de trabalho com a marca de produtos ou
empresas ligadas à área de alimentação e nutrição. Excetuam-se profissionais contratados por empresa ou indústria durante o desempenho de atividade
profissional por esta contratante.
II. Caso o nutricionista seja contratado pela empresa ou indústria para desempenhar a função de divulgação de serviços ou produtos de uma
única marca, empresa ou indústria, esta deve ser voltada apenas a profissionais que prescrevam ou comercializem os produtos e vedada aos demais
públicos.
III. Quando da prescrição dietética, orientação para consumo ou compra institucional, havendo necessidade de mencionar aos indivíduos
e coletividades as marcas de produtos, empresas ou indústrias, o nutricionista deverá apresentar mais de uma opção, quando disponível. Não
havendo outra opção que tenha a mesma composição ou que atenda a mesma finalidade, é permitido indicar o único existente”.
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De acordo com Resolução CFN nº 599/2018 que “Aprova o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista e dá outras providências”, não há impedimento de que o nutricionista divulgue suas atividades profissionais em diferentes meios de comunicação, desde que o uso de estratégias para comunicação e informação ao público esteja em concordância com o capítulo IV do CEC (Código de Ética e de Conduta do Nutricionista).
CAPÍTULO IV - MEIOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
O uso de estratégias para comunicação e informação ao público e para divulgação das atividades profissionais do nutricionista, utilizando quaisquer meios, tais como televisão, rádio, jornais, revistas, panfletos virtuais ou impressos, embalagens, mídias e redes sociais, aplicativos, palestras, eventos, dentre outros para os mesmos fins, obedecerá ao que segue:
Art. 53. É direito do nutricionista utilizar os meios de comunicação e informação, pautado nos princípios fundamentais, nos valores essenciais e
nos artigos previstos neste Código, assumindo integral responsabilidade pelas informações emitidas.
Art. 54. É direito do nutricionista divulgar sua qualificação profissional, técnicas, métodos, protocolos, diretrizes, benefícios de uma alimentação
para indivíduos ou coletividades saudáveis ou em situações de agravos à saúde, bem como dados de pesquisa fruto do seu trabalho, desde que autorizado por escrito pelos pesquisados, respeitando o pudor, a privacidade e a intimidade própria e de terceiros.
Art. 55. É dever do nutricionista, ao compartilhar informações sobre alimentação e nutrição nos diversos meios de comunicação e informação,
ter como objetivo principal a promoção da saúde e a educação alimentar e nutricional, de forma crítica e contextualizada e com respaldo técnico-científico.
Parágrafo único. Ao divulgar orientações e procedimentos específicos para determinados indivíduos ou coletividades, o nutricionista deve informar que os resultados podem não ocorrer da mesma forma para todos.
Art. 56. É vedado ao nutricionista, na divulgação de informações ao público, utilizar estratégias que possam gerar concorrência desleal ou prejuízos à população, tais como promover suas atividades profissionais com mensagens enganosas ou sensacionalistas e alegar exclusividade ou garantia dos
resultados de produtos, serviços ou métodos terapêuticos.
Art. 57. É vedado ao nutricionista utilizar o valor de seus honorários, promoções e sorteios de procedimentos ou serviços como forma de publicidade e propaganda para si ou para seu local de trabalho.
Art. 58. É vedado ao nutricionista, mesmo com autorização concedida por escrito, divulgar imagem corporal de si ou de terceiros, atribuindo resultados a produtos, equipamentos, técnicas, protocolos, pois podem não apresentar o mesmo resultado para todos e oferecer risco à saúde.
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§ 1º A divulgação em eventos científicos ou em publicações técnico-científicas é permitida, desde que autorizada previamente pelos indivíduos
ou coletividades.
§ 2º No caso de divulgação de pesquisa científica o disposto no artigo 58 não se aplica.
Resolução CFN nº 599/2018

Responsabilidade Técnica
48.

O que é responsabilidade técnica?

A Responsabilidade Técnica é a atribuição concedida pelo CRN ao Nutricionista habilitado, que assume o compromisso profissional e legal na
execução de suas atividades, compatível com a formação e os princípios éticos da profissão, visando à qualidade dos serviços prestados à sociedade. O
Nutricionista RT deverá cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais do exercício profissional do nutricionista, assumindo direção técnica, chefia e
supervisão na execução das atividades de sua equipe, quando houver. A Resolução CFN nº 576/2016 dispõe sobre procedimentos para solicitação, análise, concessão e anotação de Responsabilidade Técnica do Nutricionista.
- Resolução CFN nº 576/2016
49.

Como assumir a responsabilidade técnica? O que o Conselho avalia para a concessão?

A Responsabilidade Técnica deverá ser solicitada pelo Nutricionista, mediante preenchimento fidedigno de formulário fornecido pelo CRN “Solicitação de Assunção Responsabilidade Técnica” disponível no site do CRN-8.
De acordo com o artigo 4º da Resolução CFN nº 576/2016, para que o CRN conceda e anote a Responsabilidade Técnica serão avaliados os seguintes critérios:
I. Grau de complexidade dos serviços relacionados a:
a. Dias e horários de funcionamento da empresa/instituição;
b. Dimensionamento da unidade, conforme segmento de atuação (número de refeições/dia, de leitos, de alunos/clientes, volume de produção
industrial, número e especificação de turnos de produção, entre outros);
II. Existência de Quadro Técnico (QT) e quantitativo, quando couber;
III. Distribuição da carga horária técnica semanal e jornada diária compatível com os turnos de produção do serviço e com as atribuições
específicas descritas em norma própria do CFN, bem como as legislações vigentes para este fim;
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V. Regularidade cadastral e financeira perante o CRN.
Parágrafo único. Caso haja necessidade de esclarecimentos dos critérios definidos no art. 4º para definir a concessão da Responsabilidade Técnica, o CRN poderá realizar diligências, inclusive visita fiscal e/ou técnica.
Art. 5º Qualquer alteração relativa às atividades, carga horária e jornada de trabalho, desenvolvidas pelo Nutricionista na (s) Pessoa (s) Jurídica
(s) sob sua responsabilidade, deverá ser comunicada ao CRN pelo Nutricionista, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para uma nova análise para concessão da Responsabilidade Técnica.
Art. 6º No caso de concessão da Responsabilidade Técnica pelo CRN, o Nutricionista será informado oficialmente do deferimento por meio de
documento emitido pelo Regional, assim como a Pessoa Jurídica.
Art. 7º No caso de não concessão da Responsabilidade Técnica pelo CRN, o Nutricionista e a Pessoa Jurídica serão informados oficialmente do
indeferimento por escrito, sendo concedido o prazo máximo de 30 (trinta) dias para adequação dos critérios fixados no Art. 4º ou contratação de novo
nutricionista para assumir a Responsabilidade Técnica.
Parágrafo único. O indeferimento da Responsabilidade Técnica pelo CRN não exime o Nutricionista da responsabilidade profissional pelas atividades por ele desempenhadas durante sua atuação na Pessoa Jurídica.
- Resolução CFN nº 576/2016
50.

Posso ser RT com inscrição secundária?

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 11 da Resolução CFN nº 466/2010 que "Dispõe sobre a inscrição de Nutricionistas nos Conselhos
Regionais de Nutricionistas, e dá outras providências”, o nutricionista só poderá assumir Responsabilidade Técnica em jurisdição onde tenha inscrição
secundária se for em cidade limítrofe da jurisdição onde tenha sua inscrição originária.
- Resolução CFN nº 466/2010
51.

Posso ser RT em mais de uma empresa?
Sim, desde que atenda aos critérios estipulados na Resolução CFN nº 576/2016 para concessão da Responsabilidade Técnica.
- Resolução CFN nº 576/2016

52.

Quando deixar de assumir responsabilidade técnica, o Nutricionista deve comunicar ao CRN?

De acordo com aResolução CFN nº 576/2016, a Responsabilidade Técnica concedida pelo CRN poderá ser cancelada a qualquer momento,
quando se verificar o não atendimento a algum dos critérios contidos nos Incisos I a V, Artigo 4º desta Resolução, sendo informado oficialmente
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por escrito ao Nutricionista e à Pessoa Jurídica.
§1º O cancelamento da Responsabilidade Técnica não exime o Nutricionista da responsabilidade profissional pelas atividades por ele desempenhadas durante sua atuação na Pessoa Jurídica.
§2º Considerar-se-á nula de pleno direito a ART que deixar de corresponder à situação atualizada das Responsabilidades Técnicas do Nutricionista
no CRN.
§3º Em caso de cancelamento da RT, os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente do CRN.
Art. 10. O profissional que deixar de exercer a atribuição de RT por determinada Pessoa Jurídica ou unidade é obrigado a comunicar por escrito
ao CRN de sua jurisdição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
Art. 11. O Nutricionista RT que se afastar temporariamente da Pessoa Jurídica sob sua Responsabilidade Técnica por período superior a 30 (trinta)
dias, deverá comunicar por escrito ao CRN de sua jurisdição, informando o motivo e o prazo de afastamento.
Para solicitar o cancelamento da responsabilidade técnica, o nutricionista deve preencher o formulário “Comunicado de afastamento/cancelamento de RT” disponível no site do CRN-8.
- Resolução CFN nº 576/2016
53.

Quais locais/ estabelecimentos que são obrigados a apresentar um nutricionista Responsável Técnico (RT)?

De acordo com o Parágrafo único do Artigo 15 da Lei Federal nº 6.583 que “Cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, regula o seu
funcionamento, e dá outras providências”, "É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição,
na forma estabelecida em regulamento”.
De acordo com a Resolução CFN nº 378/2005 que “Dispõe sobre o registro e cadastro de Pessoas Jurídicas nos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá outras providências”, a pessoa jurídica, de direito público ou privado, cujo objeto social ou atividades estejam ligados à alimentação e nutrição humanas, deverá registrar-se no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) com jurisdição no local de suas atividades.
§ 1º Consideram-se pessoas jurídicas obrigadas ao registro no CRN:
I. as que fabricam alimentos destinados ao consumo humano, sejam eles:
a. para fins especiais;
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b. com alegações de propriedades funcionais ou de saúde;
II. as que exploram serviços de alimentação nas pessoas jurídicas de direito público ou privado, tais como:
a. concessionárias de alimentação;
b. restaurantes comerciais;
III. as que produzem preparações, refeições ou dietas especiais, para indivíduos ou coletividades, qualquer que seja o processo de preparo, conservação e distribuição;
IV. as prestadoras de serviços de informações de nutrição e dietética ao consumidor, que atuem:
a. no atendimento nutricional;
b. no desenvolvimento de atividade de orientação dietética;
c. na importação, distribuição ou comercialização de alimentos para fins especiais ou alimentos com alegações de propriedades funcionais ou de
saúde, mas que não os fabriquem;
V. as que desenvolvem atividades de auditoria, assessoria, consultoria e planejamento nas áreas de alimentação e nutrição, de forma simultânea
ou não;
VI. as que compõem e comercializam cestas de alimentos, vinculadas aos critérios do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT;
VII. as empresas de refeição-convênio que fornecem alimentação por meio de credenciamento de terceiros, desde que tenham registro no PAT.

Art. 3º Da pessoa jurídica, de direito público ou privado, que disponha de serviço de alimentação e nutrição humanas, não sendo esta a
sua atividade-fim, não será exigido o registro, ficando sujeita, todavia, ao cadastramento, observado o seguinte:
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b. não haverá cobrança de anuidades;
c. será obrigatória a manutenção de nutricionista como responsável técnico pelas atividades profissionais.
§ 1º O cadastramento da pessoa jurídica de que trata o caput deste artigo será efetivado pelo CRN com base em dados da fiscalização, devendo a
pessoa jurídica atender ao seguinte:
a. indicar nutricionista responsável técnico pelas diversas atividades profissionais relativas à alimentação e nutrição;
b. apresentar comprovantes de vínculo, dos profissionais indicados como responsáveis técnicos e para comporem o quadro técnico, se for o caso,
com a pessoa jurídica, por meio de documentação hábil;
c. apresentar termo de compromisso, em impresso próprio, em que o profissional declara assumir a responsabilidade técnica pelas atividades
profissionais de alimentação e nutrição da pessoa jurídica, assinado por este e pelo representante legal da pessoa jurídica.
§ 2º As pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo são:
a. as consideradas de utilidade pública ou sem finalidade lucrativa, por decisão e ato de autoridade competente;
b. as que mantenham serviço de alimentação destinado, exclusivamente, ao atendimento de seus empregados, associados e respectivos dependentes;
c. escolas, creches e centros de educação infantis ou similares;
d. instituições geriátricas, hotéis, casas de repouso, centros dia e similares para terceira idade;
e. estabelecimento hospitalar ou similar que preste assistência dietética e ou forneça refeições e dietas para clientela específica e empregados;
ÍNDICE

f. centros de atenção multidisciplinar em saúde que atuem na promoção e recuperação do estado nutricional;

CRN-8

27

g. empresas e cooperativas de atendimento domiciliar (home care) que prestem serviços de orientação e suporte nutricional;
h. serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas (comunidades terapêuticas);
i. serviços municipais, estaduais e federais de alimentação do escolar no ensino infantil e fundamental;
j. centros de atendimento clínico ou de qualidade de vida, como spa, clínicas de estética e academias de atividade física que mantenham atendimento nutricional;
k. serviços de diálise e outros que venham a ser alvo de exigência de nutricionista por parte do Ministério da Saúde, serviços públicos filantrópicos ou particulares, conveniados ou não com o SUS, com ou sem internação.
- Lei Federal nº 6.583/1978
- Resolução CFN nº 378/2005
54.

Quando faço rotulagem nutricional serei Responsável Técnico pelo produto?
A legislação do CFN/CRN não prevê a responsabilidade técnica por produto e sim por empresa.

A Resolução nº 360/2003 – ANVISA que “Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional”, não prevê que a elaboração de rótulo nutricional implique em responsabilidade técnica pelo produto e ainda que essa
atividade não é privativa do RT pela empresa.
- Resolução nº 360/2003 – ANVISA
55.

Quem pode ser Responsável Técnico na Área de Nutrição?

De acordo com o Artigo 3º da Lei Federal nº 8234/1991, o planejamento, direção, supervisão e avaliação dos serviços de alimentação e nutrição
são atividades privativas do nutricionista. Assim sendo, apenas este profissional poderá assumir a Responsabilidade Técnica.
De acordo com o artigo 12 da Resolução CFN nº 378/2005, “a responsabilidade técnica no campo da alimentação e nutrição humanas é exclusiva
do nutricionista, não podendo ser assumida por outro profissional ou por preposto da pessoa jurídica.
- Lei Federal nº 8234/1991
- Resolução CFN nº 378/2005
56.

Em caso de me afastar temporariamente do serviço, preciso comunicar ao Conselho?

De acordo com o § 2º do artigo 16 da Resolução CFN nº 378/2005, nos casos de afastamento do responsável técnico por período superior
a 30 (trinta) dias, a pessoa jurídica deverá indicar ao CRN nutricionista substituto para o exercício dos encargos de responsável técnico.
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Para solicitar o afastamento, o nutricionista deverá preencher o formulário “Comunicado de Afastamento/Cancelamento de RT/QT disponível no
site do CRN-8.
- Resolução CFN nº 378/2005
57.

Em caso de licença maternidade como deve proceder o RT?

De acordo com o § 2º do artigo 16 da Resolução CFN nº 378/2005, nos casos de afastamento do responsável técnico por período superior a 30
(trinta) dias, a pessoa jurídica deverá indicar ao CRN nutricionista substituto para o exercício dos encargos de responsável técnico.
Para solicitar o afastamento, o nutricionista deverá preencher o formulário “Comunicado de Afastamento/Cancelamento de RT/QT disponível no
site do CRN-8.
- Resolução CFN nº 378/2005:

Rotulagem
58.

Quais as principais legislações relacionadas à Rotulagem Nutricional?

Na área de alimentos, a ANVISA coordena, supervisiona e controla as atividades de registro, informações, inspeção, controle de riscos e estabelecimento de normas e padrões.
Para elaboração da rotulagem, sugerimos a leitura das seguintes legislações:
- Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 - Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando
obrigatória a rotulagem nutricional;
cional;

- Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003 - Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutri- Resolução RDC nº 163, de 17 de agosto de 2006 - Aprova o documento sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados.

Saúde Pública
59.

É obrigatória a inclusão de nutricionista na estratégia Saúde da Família?

Conforme a Política Nacional de Atenção Básica são necessárias à realização das ações de atenção básica nos municípios e Distrito Federal equipes multiprofissionais compostas, conforme modalidade das equipes, por médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, auxiliar em saúde bucal ou técnico
em saúde bucal, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, entre outros profissionais em função da realidade
epidemiológica, institucional e das necessidades de saúde da população. Portanto, apesar de não ser obrigatória sua presença, existem experiências
locais que incluíram o nutricionista na equipe.
Ainda, o nutricionista poderá compor os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) 1, 2 e 3, ficando a critério do gestor a definição da composição de
cada um dos NASF, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde
que serão apoiadas.
- Política Nacional de Atenção Básica
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Outras legislações relacionadas à Atenção Básica

Suplementos
60.

O nutricionista pode prescrever suplementos?

A prescrição de suplementos pelo nutricionista está prevista como atividade complementar na Lei nº 8.234/1991, Artigo 4º, VII. “prescrição de
suplementos nutricionais, necessários à complementação da dieta” e os critérios para a prescrição estão dispostos na Resolução CFN nº 390/2006 que
traz nas considerações iniciais a fundamentação legal. Complementarmente, a Resolução CFN nº 600/2018 dispõe sobre as áreas de atuação, atividades
obrigatórias e complementares, que juntamente com o Código de Ética (Resolução CFN nº 599/2018), orienta a atuação do nutricionista no desenvolvimento das atividades em cada área.
- Lei nº 8.234/1991
- Resolução CFN nº 390/2006
- Resolução CFN nº 600/2018
- Resolução CFN nº 599/2018

Utilização da Mídia e Redes Sociais
61.

O Nutricionista pode divulgar serviços em sites de compras coletivas?

De acordo com o inciso artigo 57 do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista (Resolução CFN nº 599/2018), “É vedado ao nutricionista utilizar o valor de seus honorários, promoções e sorteios de procedimentos ou serviços como forma de publicidade e propaganda para si ou para seu local
de trabalho”.
- Resolução CFN nº 599/2018
62.

O nutricionista pode realizar atendimento pela internet?

De acordo com o artigo 36 do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista (Resolução CFN nº 599/2018), “É dever do nutricionista realizar em
consulta presencial a avaliação e o diagnóstico nutricional de indivíduos sob sua responsabilidade profissional. Parágrafo único. Orientação nutricional e
acompanhamento podem ser realizados de forma não presencial.
- Resolução CFN nº 599/2018
63.

O nutricionista pode publicar fotos de antes e depois de seus pacientes?

Exibir a figura do paciente/cliente em jornais, revistas e em redes sociais com imagens ou vídeos de “antes e depois”, é antiético e ainda é uma
forma de ludibriar o leigo, que, na crença de resultados semelhantes, é induzido a esperar resultados que podem não ser alcançados. Não há como
garantir um resultado, pois cada indivíduo tem suas particularidades e um organismo é diferente do outro. De acordo com o Artigo 58 do Código de Ética
e de Conduta do Nutricionista (Resolução CFN nº 599/2018), é vedado ao nutricionista, mesmo com autorização concedida por escrito, divulgar imagem
corporal de si ou de terceiros, atribuindo resultados a produtos, equipamentos, técnicas, protocolos, pois podem não apresentar o mesmo resulÍNDICE
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tado para todos e oferecer risco à saúde.
- Resolução CFN nº 599/2018

Estágio
64.

O que compete ao estagiário do curso de Nutrição?

De acordo com o artigo 7º da RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001 que “Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Nutrição”, a formação do nutricionista deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares, sob supervisão docente, e contando
com a participação de nutricionistas dos locais credenciados. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% (vinte por
cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Nutrição proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior
do Conselho Nacional de Educação.
Parágrafo Único. A carga horária do estágio curricular deverá ser distribuída equitativamente em pelo menos três áreas de atuação: nutrição
clínica, nutrição social e nutrição em unidades de alimentação e nutrição. Estas atividades devem ser eminentemente práticas e sua carga horária teórica
não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do total por estágio.
- RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001

Especialização
65.
Quais as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Nutricionistas para o nutricionista? Como faço para conseguir o título de
especialista?
A Resolução CFN nº 416/2008 (que institui, o registro, no âmbito do Sistema CFN/CRN, do título de especialista) estabelece que as especialidades
a serem registradas no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) são: Alimentação Coletiva; Nutrição Clínica; Saúde Coletiva e Nutrição em Esportes. E
também Fitoterapia, incluída pela Resolução CFN nº 556/2015. Para tal registro, é necessário título de especialista, validado e emitido pela Associação
Brasileira de Nutrição (Asbran).
Para a outorga do título de especialista em Fitoterapia, previsto no parágrafo 1º do artigo 3º, da Resolução CFN nº 525/2013, alterada pela Resolução CFN nº 556/2015, a Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), adotará regulamentação própria, a ser amplamente divulgada aos interessados,
prevendo os critérios que serão utilizados para essa titulação.
Serão considerados, como parâmetros, os componentes curriculares mínimos da base teórica, da teoria aplicada e da prática, além da experiência profissional na área, que capacitem o nutricionista para o exercício das seguintes competências:
1. identificar indicações terapêuticas da fitoterapia na prevenção de agravos nutricionais e de saúde e na promoção ou recuperação do estado
nutricional de indivíduos e coletividades;
2. identificar o processo produtivo das plantas medicinais, chás medicinais, medicamentos fitoterápicos, produtos tradicionais fitoterápicos e
preparações magistrais de fitoterápicos;
3. reconhecer e indicar processos extrativos e formas farmacêuticas adequadas à prática da fitoterapia aplicada à nutrição humana;
4. reconhecer e adotar condutas que permitam minimizar os riscos sanitários e a toxicidade potencial da fitoterapia e potencializem os
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efeitos terapêuticos dessa prática, considerando as interações entre os fitoterápicos e entre estes e os alimentos e os medicamentos;
5. cumprir de maneira plena e ética o que determinam os artigos 5º e 7º da Resolução do CFN nº 525, de 2013;
6. cumprir a legislação e, sempre que houver, os protocolos adotados em serviços de saúde que oferecem a fitoterapia;
7. inserir o componente de sua especialidade na proposta terapêutica individual ou coletiva, adotada por equipes multiprofissionais de atendimento à saúde;
8. valorizar as práticas sustentáveis adotadas nos processos produtivos e nas pesquisas;
9. identificar fontes de informações científicas e tradicionais que permitam atualização contínua e promovam práticas seguras da fitoterapia em
nutrição humana;
10. acompanhar e promover o desenvolvimento de pesquisa na área da fitoterapia, analisando criticamente a produção científica dessa área.
- Resolução CFN nº 416/2008
- Resolução CFN nº 556/2015
- Asbran

Formação profissional
66.

Existe Curso de Nutrição à Distância?
O CFN emitiu parecer contra a autorização de cursos de graduação em nutrição à distância.

67.

Existe algum tipo de regulamentação a respeito de pós-graduação a distância?

Informamos que o sistema CFN/CRN não regulamenta cursos de pós-graduação. O Ministério da Educação por sua vez, preconiza que estes cursos tenham duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, mas que poderá ser ampliada de acordo com o projeto pedagógico e seu objeto específico e devem ser chancelados por uma instituição de ensino devidamente registrada, não tendo ainda definido os critérios para o ensino a distância em
pós-graduações.
68.

Residência em nutrição é enquadrada no mesmo nível de escolaridade de especialização?

Conforme a Resolução CNRMS Nº 2, de 13 de abril de 2012, “Artigo 3º Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da
Saúde constituem modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, destinada às profissões da saúde, excetuada a médica, sob a forma de curso de
especialização, caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, duração mínima de 02 (dois) anos e em regime
de dedicação exclusiva”.
- RESOLUÇÃO CNRMS Nº 2, DE 13 DE ABRIL DE 2012
69.

Pós-graduação/ mestrado em nutrição com graduação em outra área me permite atuar como nutricionista?

Conforme o previsto na Lei Nº 8.234/91, a designação e o exercício da profissão de Nutricionista, profissional de saúde, em qualquer de suas
áreas, são privativos dos portadores de diploma expedido por escolas de graduação em nutrição, oficiais ou reconhecidas, devidamente registrado
no órgão competente do Ministério da Educação e regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva área de atuação
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profissional. Sendo assim, a conclusão de mestrado na área de nutrição por egressos de outras graduações que não sejam nutrição, não poderão exercer
a profissão de nutricionista.
- Lei Federal nº 8.234/91

Questões trabalhistas
70.

Compete a qual entidade a definição do Salário, carga horária, contrato de trabalho, número de nutricionistas?

Cabe aos Sindicatos de Nutricionistas, o estabelecimento de valores a serem cobrados e orientação sobre carga horária, número de nutricionistas, contrato e condições de trabalho. É necessário que o profissional entre em contato com a Federação Nacional de Nutricionistas (FNN) ou com o
Sindicato da região de interesse para esclarecimentos sobre tais questões.
No site da FNN (www.fnn.org.br) existe tabela de honorários, e recomendações de valores mínimos a serem cobrados pelo profissional. A Resolução CFN nº 380/2005 (que dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições) propõe parâmetros numéricos de referência em função da área de atuação e de suas atribuições, em seu Anexo III ( http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_380_2005.htm).
Existem Projetos de Lei (PL) em tramitação relacionados ao assunto. O acompanhamento do tramite dos PL pode ser feito por meio do site da
Câmara dos Deputados (http://www2.camara.gov.br/).
PL nº 5439/2009 – Dispõe sobre o piso salarial do Nutricionista. (Propõe piso salarial aos Nutricionistas de R$ 4.650,00)
PL nº 6819/2010 – Altera a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, para dispor sobre a jornada e condições de trabalho dos nutricionistas. (Propõe
30 horas semanais, número mínimo de nutricionistas em determinadas áreas de atuação e assegura o adicional de insalubridade ao nutricionista).

DENÚNCIAS
71.

Como realizar uma denúncia contra nutricionista ou técnico em nutrição e dietética?

O CRN-8 recebe e analisa denúncias contra Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética, inscritos neste Regional. Caso a apuração resulte na
detecção de conduta com indícios de infração disciplinar, são tomadas providências para abertura de Processo Disciplinar.
Os trâmites do Processo Disciplinar são estabelecidos na Resolução CFN nº 321/03, que “Institui Código de Processamento Disciplinar para o Nutricionista e o Técnico da Área de Alimentação e Nutrição e dá outras providências”
Conforme determina a referida Resolução, a denúncia deverá conter:
I - nome, assinatura e qualificação do autor da representação;
II - descrição circunstanciada e objetiva dos fatos ou informações que caracterizem ou possam vir a caracterizar infração disciplinar;
III - nome do representado;
IV - qualificação e endereço do representado;
V - documentos, nomeação de testemunhas e indicação de outras provas que se destinem a provar as alegações, sempre que possível.
No caso do envio de denúncia com ausência da assinatura do autor, a queixa será averiguada quanto à existência de indícios de veracidade
e de tipificação pelo Código de Ética da categoria. Conforme resultado da averiguação inicial, poderá vir a ser solicitado ao autor da queixa que
reencaminhe a denúncia com identificação da autoria, devidamente assinada.
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Denúncias anônimas poderão ser apuradas desde que apresentem provas documentais robustas e inequívocas e/ou dados suficientes para análise preliminar e confirmação de indícios de veracidade, de fatos graves atribuídos a profissionais inscritos. Denúncias com solicitação de sigilo também
serão tratadas da mesma forma, entretanto, quem deu conhecimento dos fatos, não será configurado como parte representante no processo de apuração, o que impossibilitará de receber informações sobre os atos e resultados decorrentes desta apuração.
Informações importantes:
- Os atos processuais relativos à apuração de denúncia têm caráter sigiloso, extensivo às partes envolvidas: denunciante, denunciado e Órgão
apurador;
- A denúncia é parte integrante do processo e tanto o denunciante quanto o denunciado tem direito a vista ao processo, tomando conhecimento
de todos os atos praticados no decorrer das apurações, inclusive da autoria da denúncia. Visando resguardar o sigilo, não serão dadas quaisquer informações por telefone. Caso o denunciante solicite sigilo, não será considerado parte envolvida, portanto, não terá direito ao acesso do conteúdo da
apuração e de outras informações;
- O denunciante deverá estar disponível para comparecer ao Conselho para esclarecimentos ou depoimentos;
- O Código de Ética do Nutricionista foi aprovado pela Resolução CFN nº 334/04 (alterado pela Resolução CFN nº 541/14);
- O Código de Ética do Técnico em Nutrição e Dietética foi aprovado pela Resolução CFN nº 333/04.
O formulário de denúncia está disponível no site e deve preenchido e encaminhado, juntamente com as provas documentais, para o e-mail.
Denúncias com informações insuficientes e/ou sem indícios mínimos de provas para sustentar uma averiguação estarão sujeitas ao arquivamento.
72.

Como realizar uma denúncia contra uma pessoa jurídica?

As denúncias contra Pessoas Jurídicas deverão ser realizadas por meio do preenchimento e envio do “Formulário de denúncia contra pessoa jurídica”, disponível no site do CRN-8.
Alguns campos obrigatoriamente deverão ser preenchidos, tais como:
- Razão Social;
- Endereço Completo;
- Motivo (s) da denúncia.
Informações importantes:
Ressaltamos, que após a apuração dos fatos o denunciante será informado, por meio de ofício ou e-mail, sobre a ação do Regional. Assim, a identificação do denunciante torna-se fundamental.
O formulário preenchido deve ser encaminhado, juntamente com as provas documentais, para o e-mail.
Denúncias com informações insuficientes e/ou sem indícios mínimos de provas para sustentar uma averiguação estarão sujeitas ao arquivamento.
73.

Como realizar uma denúncia contra um leigo no exercício profissional do nutricionista?

As denúncias contra leigo no exercício ilegal da profissão de nutricionista deverão ser encaminhadas por meio do “Formulário para denúncia contra leigo no exercício ilegal da profissão de nutricionista”, disponível no site do CRN-8.
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O formulário preenchido deve ser encaminhado, juntamente com as provas documentais, para o e-mail.
Denúncias de exercício ilegal da profissão de nutricionista serão previamente apuradas e se houver constatação de indícios de exercício ilegal da
profissão, poderão ser encaminhadas ao Ministério Público (a quem compete apreciá-las) ou ao Conselho de Classe Profissional (caso o infrator pertença
a outra categoria profissional).
Denúncias com informações insuficientes e/ou sem indícios mínimos de provas para sustentar uma averiguação estarão sujeitas ao arquivamento.

Legislação
74.

Quais as principais legislações relacionadas a atuação do nutricionista em Equipe Multiprofissional em Terapia Nutricional (EMTN)?
Sugerimos a leitura das legislações:

- Resolução CFN nº 222/99 - Dispõe sobre a participação do Nutricionista em Equipes Multiprofissionais de Terapias Nutricionais (EMTN), para a
prática de Terapias Nutricionais Enterais (TNE), e dá outras providências.
- Resolução RDC nº 63/2000 - Aprova o Regulamento Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Enteral;
-  Portaria ANVISA nº 131/2005 - Definir Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional e Centros de Referência de Alta
Complexidade em Terapia Nutricional e suas aptidões e qualidades.
- Portaria ANVISA nº 120, de 14 de Abril de 2009 - Institui mecanismos para a organização e implantação de Unidades de Assistência e Centros
de Referência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS;
Sugerimos também a leitura das “Recomendações Nutricionais para Adultos em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral” definida pela Sociedade
Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, entre outras.
75.

Quais são as principais legislações sanitárias vigentes relacionadas à Unidade de Alimentação e Nutrição?
Âmbito Nacional:

- Resolução RDC nº 216/2004 - Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Caso haja dúvidas relacionadas
às legislações sanitárias no âmbito municipal, entre em contato diretamente com os órgãos responsáveis pela respectiva legislação.
- Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 que Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos.
Distrital:
- Instrução Normativa DIVISA/SVS Nº 4 DE 15/12/2014: Aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de
alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção, anexo.
76.

Em quais documentos se encontram as especificações de uma Unidade de Alimentação e Nutrição hospitalar?

A legislação vigente não possui norma especifica que estabelece critérios para estrutura física de cozinhas hospitalares visando Boas Práticas de Fabricação para estes estabelecimentos. No entanto as normas especificadas a seguir, analisadas em conjunto, trazem referências e parâmetros disponíveis na legislação vigente para planejamento e avaliação da estrutura física de UANS de hospitais:
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- Resolução - RDC nº. 50, de 21 de fevereiro de 2002: Que aprova o Regulamento Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração,
avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, em anexo a esta Resolução a ser observado em todo território nacional, na área pública e privada.
- Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997: Que aprova o Regulamento Técnico; "Condições Higiênicos ¬Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos"
- Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002: Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos.
- Resolução - RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004: Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.
- Instrução Normativa DIVISA/SVS nº 4 de 15/12/2014: Aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de
alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção, anexo.
77.

O que é o Manual de Boas Práticas?

Segundo a Resolução ANVISA RDC nº 216/2004, Boas Práticas são “procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de
garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária”. De acordo com a Resolução CFN nº 600/2018, o Manual é um “documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios,
a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores
e pragas urbanas, o aperfeiçoamento profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de
qualidade do alimento preparado”.
- Resolução RDC nº 600/2018

Material Nutrição
78.

Onde posso encontrar materiais na área de nutrição?
A busca por artigos científicos pode ser realizada através do banco de dados da biblioteca virtual.

O Portal Saúde Baseada em Evidências está disponível aos profissionais de saúde como compromisso do Governo Brasileiro, com o objetivo de
aprimorar o exercício dos trabalhadores da saúde democratizando as condições de acesso, nas suas áreas de atuação, a conteúdos cientificamente fundamentados na perspectiva de melhor atender a população.

Técnico em Nutrição e Dietética
79.

O que Técnico em Nutrição e Dietética pode assumir Responsabilidade Técnica?

De acordo com a Lei Federal nº 8.234/91, que regulamenta a profissão do Nutricionista, no Artigo 3º, inciso II, planejamento, organização,
direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição são atividades privativas do Nutricionista.

ÍNDICE

CRN-8

36

A Resolução CFN 378/2005 estabelece que a responsabilidade técnica no campo da alimentação e nutrição humanas é exclusiva do Nutricionista,
não podendo ser assumida por outro profissional ou por preposto da pessoa jurídica.
80.

O Técnico em Nutrição e Dietética pode prestar Consultoria, Assessoria e Auditoria?

De acordo com a Lei Federal nº 8.234/91, que regulamenta a profissão do Nutricionista, no Artigo 3º, inciso VI, auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética é atividade privativa do Nutricionista.
81.

Quais as atividades do Técnico em Nutrição e Dietética? Essa é uma profissão regulamentada?

As Resoluções CFN n° 227/1999 e nº 312/2003 dispõem sobre o registro e fiscalização profissional, assim como atribuições dos Técnicos em Nutrição e Dietética, profissional da área de Saúde.
Até o momento não existe Lei que regulamenta esta profissão.
- Resolução CFN nº 227/1999
- Resolução CFN nº 312/2003

DÚVIDAS GERAIS
Identificação do Nutricionista
82.

Quais informações devem estar contidas no carimbo profissional?

A utilização do carimbo não é obrigatória, entretanto, é uma forma de identificar o nutricionista, quando na emissão de documentos/planos
alimentares/cardápios e outros formulários. A identificação profissional deve estar de acordo com o que preconiza o Artigo 21 do Código de Ética e de
Conduta do Nutricionista (Resolução CFN nº 599/2018): “É dever do nutricionista identificar-se, informando sua profissão, nome, número de inscrição
no Conselho Regional de Nutricionistas de sua respectiva jurisdição, quando no exercício profissional” e “No caso de possuir outra(s) profissão(ões),
o nutricionista pode apresentá-la(s), desde que evidencie que são atuações distintas e que não configuram nova área de atuação ou especialidade do
nutricionista”.
- Resolução CFN nº 599/2018

Título de Doutor
83.

O nutricionista pode utilizar o título de doutor?

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) emitiu a Decisão CFN nº 01/1987, que permite ao nutricionista a utilização do título de «Doutor»,
embora não seja obrigatório o uso.
Sendo assim, o nutricionista pode utilizar o termo Doutor inclusive em seu carimbo.
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