
Desde 2019 tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 5881/2019, do deputado federal Weliton Prado (PROS/MG), que propõe
alterar a a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O objetivo é incluir

expressamente que as empresas devem realizar “cobertura de exames, solicitados por Nutricionistas, quando necessários ao
acompanhamento dietoterápico”. Da justificativa ao projeto consta que “as operadoras de planos privados têm rejeitado a cobertura

de exames laboratoriais solicitados pelos profissionais de nutrição, o que não faz nenhum sentido”. O texto que justifica o projeto
ainda cita a regulamentação da profissão de Nutricionista, que é desrespeitada cada vez que um pedido de exame tem a cobertura

negada. Diz o texto da lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, que é atribuição do Nutricionista a “solicitação de exames laboratoriais
necessários ao acompanhamento dietoterápico”. O texto ainda lembra que o parecer médico CRM MS nº 007/2005 reforça isso, ao

registrar: “em acompanhamentos de tratamento/orientação dietética o nutricionista pode fazer a solicitação de exames
complementares, como dita a lei”. A justificativa conclui:“ Portanto, a negação de cobertura dos exames solicitados pelo profissional de

nutrição no âmbito de um acompanhamento dietoterápico prejudica o paciente e não tem embasamento legal ou normativo”. O
SindiNutri-SP apoia a iniciativa, bem como convoca todos os Nutricionistas a apoiarem esse projeto por meio de enquete online que

até 11/12 possuía mais de 5000 apoios (https://cutt.ly/ChITS65). Unidos, podemos ultrapassar 150 mil apenas com os votos dos
Nutricionistas.

O Comitê Estadual da Ação da Cidadania São Paulo está engajado na
Campanha Natal sem Fome, evento já tradicional e que  acontece pelo

Brasil todo. Os voluntários paulistas contam com o apoio do SindiNutri-
SP para divulgar a campanha. Segundo os organizadores que

conversaram com a redação do Sindicato, eles estão buscando interagir
com pessoas, empresas e instituições do terceiro setor que possam doar

alimentos para a campanha, seja a quantidade que for. “Nestes tempos de
pandemia,  as famílias que já se encontram em vulnerabilidade social e

física, tiveram sua situação agravada e com o desemprego”, afirmou
Nadja Soares, que é uma das voluntárias em São Paulo. Para doar, envie

mensagem para comiteestadualacaocidadaniasp@gmail.com
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O Sindicato abordou a rica e ainda desconhecida relação entre
Nutrição e Psicanálise. Com a presença de duas especialistas,
bate-papo online tratou dos desafios dessa área, bem como a
importância da especialização em psicanálise para lidar com os
chamados transtornos alimentares. Abrilhantaram  papo a
Nutricionista Tereza Thomazin,  que é diretora do SindiNutri-
SP, mestre em Nutrição do Nascimento a Adolescência e
Psicanalista;  e a psicanalista Glaucia Araújo, coordenadora
Pedagógica do Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise.
Acesse www.canalrestaurante.com/sindinutrisp em 17/12
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NUTRICIONISTA TEM DIREITO DE PEDIR EXAMES 

 CAMPANHA NATAL SEM FOME PRECISA DE VOCÊ

No dia 11/12 foi ao ar nas redes sociais do SindiNutri-SP
entrevista com o tema Nutrição e Rotina Hospitalar. Em
um bate-papo franco , a Nutricionista Marisa Chiconelli
Bailer, que atua como coordenadora em um Hospital, e
possui MBA em Gestão dos Serviços de Saúde, falou sobre a
importância do profissional da Nutrição assumir cada vez
mais a sua liderança em um ambiente multidisciplinar e
com rotina agitada, principalmente em tempos de
pandemia. Quem assistir ao conteúdo, vai aprender muito.
Assista a mais vídeos no canal youtube.com/sindinutrisp

GESTÃO

Relatório da Global Health Advocacy Incubator detalhou como
grandes empresas de alimentos ultraprocessados, chamadas de Big
Food, estão  promovendo alimentos com baixo teor nutricional no
mundo todo, especialmente para populações vulneráveis. Segundo
artigo analítico da Nutricionista Sophie Deram, “na África do Sul, a
Coca-Cola  colaborou com uma organização sem fins lucrativos para
doar refrigerantes para centros de saúde locais, incluindo um centro
de tratamento para a obesidade”. Leia mais: https://cutt.ly/VhvTMtU.
No link também é possível ter acesso ao relatório em português.   

BIG FOOD ERRATA 

Na edição 30 do Resumo Nutritivo (07 a 13 de
dezembro), a nota intitulada "30 horas semanais para

nutricionistas já", por erro de digitação, onde está
escrito 40 horas, leia-se 44 horas. Esta é a carga

horária para Nutricionistas de acordo com as
Convenções firmadas pelo Sindicato. 


