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JUSTIFICATIVAS

❑ Área de atuação profissional do nutricionista de muita importância;

❑ Contribuição relevante desse profissional para a fiscalização dos CRNs,

uma vez que o mesmo exige que haja nutricionistas nas

concessionárias que os atendem;

❑ Nutricionista que não é contemplado por visitas técnica da fiscalização;

❑ Inexistência de roteiro de visita específico para essa área de atuação.



OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivo geral

Identificar os locais que possuem nutricionista interlocutor e conhecer a

sua atuação nos municípios do Estado de Minas Gerais, através da aplicação

de questionário específico.



OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivos específicos

➢ Elaborar material gráfico para distribuição aos nutricionistas que atuam

na área;

➢ Verificar se há nutricionista atuando como interlocutor nas pessoas

jurídicas do Estado de Minas Gerais;

➢ Sensibilizar nutricionistas para a importância de promover saúde,

através da fiscalização dos contratos de prestação de serviços;

➢ Divulgar a legislação do Sistema CFN/CRN;

➢ Divulgar os documentos emitidos pelo CRN9 para pessoas jurídicas.



EXECUÇÃO DO PROJETO

Elaboração do 
material gráfico

Programação das 
visitas

Realização das visitas 
técnicas



EXECUÇÃO DO PROJETO

❑ As visitas técnicas aconteceram no período de JANEIRO a NOVEMBRO

de 2017, mediante agendamento com os profissionais da área, no

contexto das visitas de rotina e do projeto de Interiorização das fiscais;

❑ Aplicação de um Questionário de Visita Técnica para nutricionistas

interlocutores;

❑ Análise dos resultados;

❑ Conclusão e avaliação do projeto;

❑ Elaboração do relatório final.



QUESTIONÁRIO APLICADO

Durante a realização das visitas técnicas aos nutricionistas interlocutores,

as fiscais aplicaram o Questionário de Visita Técnica, padronizado pelo

CRN9.

EIXO I

EIXO II

EIXO III

EIXO IV

Considerou-se os seguintes eixos:

CONTRATO

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

CONHECIMENTO SOBRE O CRN

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



META DE QUESTIONÁRIOS A 
SEREM APLICADOS

Visitar 50 nutricionistas que atuam como interlocutores 
de contratos.

Foram aplicados 55 questionários durante o projeto, 
superando a meta estabelecida. 

Por vários motivos, 08 nutricionistas interlocutores 
não foram visitados. Alguns foram visitados em 2018.



NUTRICIONISTAS VISITADOS POR RAMO DE 
ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA

UNIVERSIDADE

HOSPITAL

UNIDADES PRISIONAIS DE MG

EMPRESA

ESTÁDIO DE FUTEBOL

CLUBE RECREATIVO

8 questionários aplicados

7 questionários aplicados

26 questionários aplicados

1 questionário aplicado

11 questionários aplicados

1 questionário aplicado

1 questionário aplicado

TOTAL = 55



RESULTADOS

EIXO I - CONTRATO

Atividades SIM NÃO NA

Participa da elaboração de critérios 
técnicos do contrato

46
(83,6%)

5
(9,1%)

4
(7,3%)

Inclui no contrato cláusulas 
relacionadas com boas práticas de 

fabricação

46
(83,6%)

4
(7,3%)

5
(9,1%)

Inclui no contrato cláusulas 
relacionadas com restrição da oferta 

alimentos não saudáveis

31
(56,4%)

17
(30,9%)

7
(12,7%)

Inclui no contrato cláusulas 
relacionadas com realização educação 

alimentar e nutricional

24
(43,6%)

21
(38,2%)

10
(18,2%)

Inclui no contrato cláusulas 
relacionadas com as recomendações 

do novo Guia Alimentar para a 
População Brasileira

9
(16,4%)

41
(74,5%)

5
(9,1%)



EIXO II – BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO

Atividades SIM NÃO NA

Fiscaliza a higiene e manutenção das 
instalações

51
(92,7%)

3
(5,4%)

1
(1,9%)

Fiscaliza a higiene e manutenção de 
equipamentos e utensílios

52
(94,5%)

2
(3,7%)

1
(1,9%)

Fiscaliza a implantação e o 
monitoramento dos Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP)

46
(83,6%)

7
(12,7%)

2
(3,7%)

Verifica os controles de qualidade
45

(81,7%)
9

(16,4%)
1

(1,9%)
Acompanha os resultados de 

avaliação qualitativa junto à clientela 
atendida

44
(80,0%)

6
(10,9%)

5
(9,1%)

RESULTADOS



EIXO III – CONHECIMENTOS SOBRE O CRN

Atividades SIM NÃO NA
Conhece a legislação que trata sobre 

atribuições dos nutricionistas e 
parâmetros numéricos de referência 

(Resolução CFN 380/05)

48
(87,3%)

7
(12,7%)

0

Conhece a legislação que trata sobre 
responsabilidade técnica (Resolução 

CFN 576/16)

19
(34,6%)

36
(65,4%)

0

Conhece a legislação que trata de 
registro e cadastro de pessoas jurídicas 

nos CRNs (Resolução CFN 378/05)

25
(45,5%)

30
(54,5%)

0

Conhece os documentos emitidos pelo 
CRN para pessoas jurídicas

35
(63,6%)

19
(34,5%)

1
(1,9%)

Solicita que a contratada mantenha 
certidão de regularidade atualizada

26
(47,3)

27
(49,0%)

2
(3,7%)

RESULTADOS



EIXO IV – OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atividades SIM NÃO NA
Realiza ações de educação 

alimentar e nutricional
33

(60%)
17

(30,9%)
5

(9,1%)

Realiza atendimento individualizado 
dos funcionários da empresa

12
(21,8%)

31
(56,4%)

12
(21,8%)

Elabora cardápios
29

(52,7%)
21

(38,2%)
5

(9,1%)

RESULTADOS



DESDOBRAMENTO DO PROJETO

2018

Execução do Projeto de 
Aproximação com as 

Concessionárias de Alimentação



RELATOS DOS PROFISSIONAIS 
VISITADOS

“Vários nutricionistas interlocutores consideram importante a
orientação de usar o Guia Alimentar da População Brasileira
como base para elaboração de cláusula do contrato”.

“A nutricionista da Anglo Gold ficou muito empolgada com a
visita e disse que as orientações da fiscalização seriam uteis para
sua atuação profissional”.



RELATOS DOS PROFISSIONAIS 
VISITADOS

”A interlocutora da Usiminas considerou excelente a iniciativa
do CRN-9 em realizar visitas com os fiscais de contrato. Disse
que era a primeira vez que se sentia acolhida pelo CRN.
Destacou que geralmente os órgãos de fiscalização, inclusive a
Vigilância Sanitária, procuram apenas a concessionária e é ela
que tem que tomar a iniciativa de procurá-los. Ficou muito
feliz com a visita e se sentindo valorizada”.



RELATOS DOS PROFISSIONAIS 
VISITADOS

“A nutricionista da Vale Mutuca considerou uma boa surpresa ser
visitada e orientada pela fiscal”.

“A nutricionista da Arcelor Mittal de João Monlevade gostou
muito da visita e considerou a iniciativa muito válida”.



DELEGACIA NORTE DE MINAS

EM MONTES CLAROS

Rua Correia Machado, 1025 – Sl 1305 e 1306

Fone: (038) 3221.9603

DELEGACIA SUL DE MINAS

EM POUSO ALEGRE:

Rua Comendador José Garcia, 415  - Sl 202

Fone: (35) 3425.9623

DELEGACIA ZONA MATA

EM JUIZ DE FORA

Rua Halfeld, 651 - Sl 1406

Fone: (032) 3222.7447

DELEGACIA TRIÂNGULO

EM UBERLÂNDIA

Rua Cel Antônio Alves Pereira, 400 - Sl 915

Fone: (34) 3255.8868

SEDE EM BELO HORIZONTE:

Rua Maranhão, 310 - 3º e 4º andares - Santa Efigênia - (31) 3226.8403

F I S C A L I Z A C A O @ C R N 9 . O R G . B R

mailto:fiscalizacao@crn9.org.br

