










































Porto Alegre, 9 de agosto de 2021 

 

Ilustríssima Senhora 

Ivete Regina Ciconet Dornelles 

Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas 2ª Região  

Avenida Taquara 586  sala 503  Bairro Petrópolis  Porto Alegre/RS 

 

Senhora Presidente 

 

Tendo em vista o Processo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) anexo, 

com especial atenção às páginas 4 e 5,  o qual foi aberto na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, relativo a uma possível ocorrência de interferência no 

ingresso, via vestibular, naquela instituição e, ainda, face ao destaque que o 

assunto vem recebendo na imprensa local e nacional, vimos formular a esse 

Conselho Regional de Medicina os seguintes esclarecimentos: 

 

1  É lícito ao profissional Nutricionista emitir Atestado Médico de diagnóstico de 

Fibromialgia? 

2  É lícito a um profissional médico, de qualquer especialidade, validar e 

sancionar o Atestado Médico fornecido por profissional Nutricionista com 

diagnóstico de Fibromialgia? 

Segundo a Resolução CFN nº 599/2018 

Art. 5º - O nutricionista, no exercício pleno de suas atribuições, deve atuar nos cuidados relativos 

à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico 

nutricional e tratamento de agravos, como parte do atendimento integral ao indivíduo e à 

coletividade, utilizando todos os recursos disponíveis ao seu alcance, tendo o alimento e a 

comensalidade como referência. 

Art. 6º - A atenção nutricional prestada pelo nutricionista deve ir além do significado biológico da 

alimentação e considerar suas dimensões: ambiental, cultural, econômica, política, psicoafetiva, 

social e simbólica. 

Art.16 - É dever do nutricionista assumir responsabilidade por suas ações, ainda que estas 

tenham sido solicitadas por terceiros. 
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Art. 40. É dever do nutricionista respeitar os limites do seu campo de atuação, sem exercer 

atividades privativas de outros profissionais. 

Art. 41. É dever do nutricionista encaminhar a outros profissionais habilitados os indivíduos 

ou coletividades sob sua responsabilidade profissional quando identificar que as atividades 

demandadas se desviam de suas competências. 

Glossário: Avaliação nutricional: é a análise de dados diretos (fisiológicos, clínicos, bioquímicos, antropométricos, 

outros métodos reconhecidos pelo Sistema CFN/CRN e doenças preexistentes) e indiretos (consumo alimentar, 

condições socioeconômicas e disponibilidade de alimentos, entre outros) que têm como conclusão o diagnóstico de 

nutrição do indivíduo ou de uma população. 

 

Diante do exposto acima, agradecemos uma urgente manifestação do CRN2 

com relação a atuação da profissional em questão.  

 

 

      Atenciosamente 

 

      

     Prof. Dr. Patricia Pranke, PhD 

     Vice-Reitora  

   Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

 




