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- Conbran 2014 - O XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição 2014 será realizado de 17 a 20 de
setembro, em Vitória (ES). O tema é “Alimentação e Nutrição nos excessos e na fome oculta:
onde estamos e para onde vamos?”. As inscrições estão abertas. Mais informações no site
www.conbran.com.br
- X Jornada de Nutrição Clínica da UFRJ - O evento será realizado no dia 15 de agosto das
8h às 17h, no Auditório Paulo Rodolpho Rocco (Quinhentão) bloco K, CCS – UFRJ. As
inscrições estão abertas até dia 14 de agosto no site: www.nutricao.ufrj.br/jornada
- Consulta Pública/Anvisa – O prazo para as contribuições na consulta pública sobre
rotulagem de substâncias alergênicas em alimentos termina dia 18 de agosto de 2014. O
objetivo da norma é indicar no rótulo dos alimentos embalados as principais substâncias
capazes de desencadear alergias alimentares. A participação na consulta pública é aberta a
qualquer pessoa. O formulário eletrônico ficará disponível no site www.anvisa.gov.br
- Consulta Pública – Terapia Nutricional - O Ministério da Saúde abriu período de consulta
pública com o objetivo de avaliar duas propostas que estabelecem, por meio de portaria, normas
e critérios para a Atenção Especializada Hospitalar em Terapia Nutricional na Rede de Atenção
à Saúde, bem como diretrizes para a organização do tratamento no Sistema Único de Saúde. As
propostas estão disponíveis para avaliação, até o dia 9 de agosto, neste link:
http://migre.me/kkfS8.É necessário se cadastrar no site antes de ter acesso aos textos. Todas as
contribuições serão avaliadas pelo ministério e poderão constar dos documentos que vão
regulamentar os temas.
- Mudanças no setor de saúde suplementar são favoráveis aos nutricionistas e pacientes Foi sancionada a Lei 13.003/2014 que altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, para tornar obrigatória a existência de
contratos
escritos
entre
as
operadoras
e
seus
prestadores
de
serviços:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13003.htm
A lei assegura mudanças no setor de saúde suplementar a partir de 24 de dezembro de 2014
que são favoráveis aos nutricionistas e pacientes. Saiba mais no site www.crn4.org.br
- Espírito Santo – O Encontro do Sindnutri-ES com os Nutricionistas em Vitória será realizado
no dia 14 de agosto (quinta-feira), às 19h, na Sede da UGT. Av Vitória 1315, 2º andar (entrada
pela lateral na Rua Raimundo Gama Fortaleza), Jucutuquara, Vitória (ES).

