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CARTA AO CANDIDATO(A) AO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CANDIDATO(A), SEUS INDICADORES DE SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR SERÃO
MELHORES EM SUA GESTÃO COM O NUTRICIONISTA NOS MUNICÍPIOS DE SEU ESTADO 

O Conselho Regional de Nutricionistas 7ª Região, que tem como missão a fiscalização
e defesa do bom exercício profissional dos Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dieté ca,
encaminha  esta  carta  ao  ilustre  candidato  ao  Governo  do  Estado  para  ra ficar  o
compromisso destes profissionais em promover a saúde a par r do cuidado alimentar e da
vigilância  nutricional,  bem  como  para  ilustrar  a  importância  destes  trabalhadores  na
melhoria de indicadores de saúde e, consequentemente, sociais e econômicos.

Atualmente, somos quase 10 mil nutricionistas e mais de 2 mil técnicos registrados
em nosso Conselho, com jurisdição nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,
e Roraima. Junto das coordenações Estaduais e Municipais de Alimentação e Nutrição, o
CRN-7 acompanha a execução das Polí cas Públicas de Alimentação e Nutrição, da Polí ca
de Segurança Alimentar e da Polí ca de Promoção da Saúde, que apresentam, em seus eixos
norteadores, a Alimentação Saudável como premissa para a qualidade de vida. 

Tais  polí cas  requerem a condução  do profissional  nutricionista,  seja  de  maneira
direta ou indireta,  e  contribuem significa vamente com os indicadores  de saúde,  com o
desenvolvimento econômico e social dos municípios de seu Estado, e também podem ser
determinantes  ao  acesso  a  recursos  provenientes  de  programas/projetos  do  Governo
Federal e organismos internacionais de fomento ao desenvolvimento humano. 

Os  programas  a vos  atualmente  nos  municípios  são:  Estratégia  Amamenta  e
Alimenta Brasil (EAAB), Programa Saúde na Escola (PSE), Programa Crescer Saudável (PCS),
Programa Academia da Saúde (PAS), Programa de Aleitamento Materno Exclusivo (PROAME)
,  Bancos de  Leite Humano (BLH),  Estratégia  de  For ficação da Alimentação  Infan l  com
Micronutrientes (NUTRISUS), Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA),
Programa  Nacional  de  Suplementação  de  Ferro  (PNSFe),  Programa  de  Aquisição  de
Alimentos (PAA), Programa Banco de Alimentos (PBA),  Programa Restaurantes Populares,
Programa de Transferência de Renda (Auxilio Brasil), e Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), entre outros. Tais programas apresentam como principal estratégia a oferta
de alimentos, suplementos,  recursos financeiros e acesso a serviços (creches,  academias,
etc.) para melhorar a qualidade de vida da população, bem como reduzir a mortalidade por
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desnutrição  e  por  doenças  crônicas  e  os  gastos  públicos  com  tratamento  de  alta
complexidade. 

O cenário atual de par cipação do profissional nutricionista e técnicos de nutrição e
dieté ca  na  saúde,  na  assistência  e  na  educação  nos  municípios  ainda  não  vem sendo
implementado como urge a situação alimentar e nutricional do país, e isto vem contribuindo
para as elevadas prevalências de males como desnutrição, obesidade, diabetes, hipertensão,
câncer e cardiopa as.  Tal  situação nutricional  vem colaborando para elevados custos  na
saúde pública, pois são os profissionais de Nutrição que trabalham na prevenção de doenças
provenientes da má alimentação, da escassez do alimento, da deficiência de micronutrientes
e do comprome mento sanitário do alimento, entre outros fatores. 

Diante  deste  cenário,  a  recomendação  da  inclusão  desses  profissionais  se  faz
per nente uma vez que, além do quadro preocupante da fome, os indicadores nutricionais
apontam o crescimento da obesidade no Brasil e na Região Norte, chegando a 10,4% em
crianças  e  30%  em  adultos.  Estudos  comprovam  que  com  apenas  medidas  básicas  de
atenção  e  cuidado  alimentar,  vigilância  nutricional  e  educação  nutricional,  há  melhora
significa va nos indicadores de saúde, redução da mortalidade infan l e redução dos custos
no orçamento público. 

Por considerar que,  caso eleito  (a),  vossa gestão estará  comprome da com estas
causas, o CRN-7 sugere algumas diretrizes a serem adotas:

1. Incluir o profissional nutricionista na equipe mínima de trabalho no campo da  
saúde, educação, assistência e na Vigilância Sanitária, de modo proporcional ao que a
realidade requer para atender as demandas das polí cas e programas;

2. Fortalecer o Conselho Estadual da Alimentação Escolar;

3. Ins tuir, Estruturar e Fortalecer o Conselho Estadual de Segurança Alimentar;

4. Ampliar a cobertura dos programas sociais de combate à fome;

5. Garan r a contrapar da financeira no programa da alimentação escolar para o  
cumprimento da legislação vigente;

6. Realizar concurso público com inclusão de vaga para profissional nutricionista e  
técnico em nutrição e dieté ca;
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7. Garan r a aquisição de alimentos orgânicos na alimentação escolar, priorizando a 
compra direta de produtores rurais para um sistema alimentar justo e sustentável;

8. Realizar a atualização salarial pela inflação acumulada;

9. Implementar no organograma ins tucional a coordenação estadual de nutrição;

10. Estruturar e fortalecer a Vigilância Sanitária de controle alimentar;

11. Ampliar Hospitais com Banco de Leite Humano;

12. Garan r a realização da conferência estadual de segurança alimentar;

13. Incluir no Plano Plurianual (PPA) orçamento que garanta a realização de concurso 
público e/ou contratação de profissionais nutricionistas e técnicos em nutrição e  
dieté ca;

14. Contratação de técnicos em nutrição e dieté ca para atuar nas escolas públicas e;

15. Fortalecimento do controle social a par r dos conselhos municipais e estaduais 
de segurança alimentar e nutricional.

Acreditamos  que  tais  medidas  contribuirão  a  fortalecer  a  vossa  gestão  para
responder  aos  anseios  da  sociedade  –  principalmente,  dos  cidadãos  em vulnerabilidade
social - e na melhora dos indicadores de saúde do seu Estado. No mais, desejamos sinceros
votos de uma boa eleição.

Cordialmente, 
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