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Boletim Especial Dia do Nutricionista 

 
 

A Diretoria da Escola de Nutrição da UFBA na pessoa da Diretora Profª Marilena Pacheco, 

parabeniza pelo Dia do Nutricionista, os professores/nutricionistas e  os  professores desta unidade 

que não são nutricionistas mas têm, compromisso e empenho na formação do profissional 

nutricionista.Estendemos os parabéns a todos os nutricionistas egressos ou não desta unidade, aos 

graduados 2012.1 e aos alunos em formação pela escolha desta profissão.Parabéns com agradecimento 

as professoras Maria do Carmo Freitas e Roseanne Porto Dantas, pelo tempo dedicado a Escola de 

Nutrição. 

Homenagem especial a Profª Angeolina Rossi ( in memorium) 

 
A Lei nº 8234/91 regulamenta a profissão de nutricionista, e o dia 31/08 comemora-se o dia do 
Nutricionista. 
O governo federal lança programa de incentivo à agricultura familiar; Consea e outros grupos de 
pensadores se reúnem em Brasília para discutir Segurança Alimentar; O Senac/BA e professores do 
Curso de Gastronomia da ENUFBA  fazem Seminário sobre Farinha de Mandioca; o paraibano Chef 
Carlos Ribeiro vai à Bogotá fazer “ o que a Paraíba come”; Restaurante Week é lançado na Bahia; 
Professora Linda Susan da ENUFBA vai participar na Paraíba do Seminário em Gastronomia Hospitalar e 
do Inova Gastronomia e  também profere palestra sobre “ Nutrição à Luz da Bíblia; ENUFBA gradua mais 
uma turma de Nutrição dia 24/08; Dia 31 de agosto comemora-se o Dia do Nutricionista; são tantas 
notícias veiculadas hoje e dentre todas uma me chama a atenção mais que as outras...incentivo à 
agricultura familiar...onde a vida começa ou tem fim...onde a vida é saudável ou se instalam as doenças... 



Produzir alimentos de qualidade (alimentos orgânicos), é, sem sombra de dúvidas o princípio básico para 

uma boa nutrição e é esta a principal fonte dos indivíduos para a aquisição de alimentos seguros e uma 

vida com saúde.  

Comer é algo vital e um direito de todos, alimentar-se diariamente é essencial para a manutenção da vida, 

do período gestacional à senilidade, mas, nutrir-se é determinante para viver com qualidade de vida. Para 

ter esta tão decantada qualidade de vida sob o aspecto nutricional é imprescindível o nutricionista, 

principalmente na prevenção das doenças decorrentes de nutrição inadequada. O profissional qualificado 

para todos os aspectos relacionando nutrição x saúde é o Nutricionista. Egresso das instituições de 

ensino superior, o nutricionista é habilitado e desenvolve competências capazes de atender as 

necessidades do mercado de trabalho no que concerne as necessidades de indivíduos, grupos ou 

populações, saudáveis ou doentes quando o assunto é alimentação. 

Estamos em período de pré, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, nos quais tanto os 

atletas, quanto, a população das localidades sedes e dos turistas domésticos ou estrangeiros, utilizarão 

alimentação fora do lar. A referida alimentação tem crescido de forma geométrica, no entanto também tem 

crescido as doenças e até morte em decorrência do inadequado controle da seguridade dos alimentos 

comercializados. A questão é, que a legislação sanitária é exigente, mas a legislação trabalhista e a 

vigilância sanitária, nos estabelecimentos gastronômicos não atende as necessidades, isso porque em 

todos os itens citados o profissional  nutricionista é imprescindível na gestão,supervisão, planejamento e 

capacitação de mão de obra, mas não é fato. Poucos são os restaurantes, hotéis e centro de 

treinamentos de atletas que têm nutricionista no quadro de trabalho.  Este fato também é constatado na 

área de saúde, nas equipes de saúde da família, no atendimento ambulatorial das Unidades Básicas de 

Saúde. O profissional existe, a demanda de mercado existe, no entanto a população continua à mercê do 

jeit inho brasileiro, “ de médico e de louco, todo mundo tem um pouco” eu acrescento... e de nutricionista. 

No dia 31 de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista, de acordo com o Conselho Federal de 

Nutricionistas (CFN), o dia 31 de agosto marca a criação da Associação Brasileira de Nutricionistas 

(ABN), em 1949, e nesse mesmo dia ocorreu a primeira Reunião Plenária da Associação, na cidade do 

Rio de Janeiro. A ABN foi, posteriormente, substituída pela Federação Brasileira de Nutricionistas 

(Febran) e, atualmente, pela Associação Brasileira de Nutrição (Asbran). Pelo histórico da profissão,citado 

abaixo, temos muito a comemorar. Mas, se analisarmos sob o aspecto mercadológico e de atendimento 

populacional, ainda falta um longo caminho a percorrer. Ainda assim, parabenizo a todos profissionais 

nutricionistas e aos que têm o privilégio de ser atendido por um. Eu tenho orgulho da profissão base que 

me graduei e da escolha do magistério  que atualmente exerço, o qual me possibilita participar da 

formação de nutricionistas com habilidades e competências para atender as necessidades do mercado de 

trabalho. 

Histórico da profissão 
 
1939 - Criação do primeiro curso de Nutrição, na Universidade de São Paulo. 
 
1949 - Criação da Associação Brasileira de Nutricionistas (ABN). Esta entidade deu origem à Federação 
Brasileira de Nutrição (FEBRAN). 
 
1950/1975 - Ampliação do número de cursos, de nutricionistas e de áreas de atuação; regulamentação da 
profissão. 
 
1980 - Criação do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e dos Conselhos Regionais de Nutricionistas 
(CRN). 
 



1985/2000 - Intensificação da mobilização e politização da categoria. Substituição da Federação Brasileira 
de Nutrição (FEBRAN) por Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN). 
 
1991 - Regulamentação da profissão e definição das atividades privativas através da Lei nº 8.234. 
 
2005 - Resolução CFN nº 380, estabelece as áreas de atuação do nutricionista. 
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