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“
”nosso incessante  exercício de resgate Samira Bento Farah

Diretora Presidente da Salus - Associação para a Saúde - Núcleo Salus Paulista.

D   

esde jovem, trabalhei na 

área da saúde, e uma longa 

amizade com a família de uma das 

fundadoras me trouxe ao cargo 

de presidente da Salus, entidade 

mantenedora do CREN. Diante de 

função tão singular, gratificante e 

prazerosa, interrogo-me sempre: o 

que esperam as pessoas atendidas 

por nós?

Para responder a essa pergunta, 

volto à lembrança de meu pai, vindo 

do Líbano em busca de uma vida 

nova no Brasil.  A expectativa de 

encontrar algo melhor para si e 

para os seus é uma característica do 

ser humano. O mesmo verifica-se 

com os pais e as mães que recorrem 

ao CREN todos os dias, enfrentando 

enormes distâncias e obstáculos.

A duração de um sofrimento 

é infinita na temporalidade de 

quem o vive. Sendo assim, nosso 

trabalho visa contribuir para que 

tais momentos sejam abreviados e, 

sobretudo, para resgatar a dignidade 

da existência. 

O sucesso está baseado na 

confiança mútua, na competência da 

equipe e num interesse inesgotável 

pela realidade de cada indivíduo que 

vem ao nosso encontro.

Com esse relatório de 

21 anos, nossa expectativa é 

divulgar e envolver mais e mais 

pessoas em nosso incessante 

exercício de resgate. Que o 

CREN seja conhecido em toda a 

sua importância, que diferentes 

voluntários participem e estejam 

dispostos a colaborar com nossas 

iniciativas, e, por fim, que novos 

filantropos despertem e abracem 

essa causa que diz respeito a todos 

nós, porque nossas vidas podem - 

e devem - fazer diferença na vida 

dos outros.

Com esse relatório de 21 anos,
nossa expectativa é divulgar e

envolver mais e mais pessoas em

Palavra da Presidente
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Q

uando ingressei no Instituto 

de Biociências da USP, 

jamais poderia prever os rumos 

de minha carreira. Interessada em 

biologia marinha, acabei por me 

apaixonar pelo campo da nutrição. 

Iniciei um trabalho de assessoria de 

educação alimentar em comunidades 

na periferia, numa atividade que 

inicialmente consistia em montar um 

cardápio para uma creche onde havia 

um alto grau de subnutrição.  A partir 

daí, eu e alguns amigos começamos 

a visitar outras creches, participar 

de conselhos consultivos, organizar 

estruturas de financiamentos e 

elaborar e administrar cursos sobre 

alimentação para mães.  Buscávamos 

evitar o assistencialismo e tornar as 

mães protagonistas na recuperação 

dos filhos.  Acho que o embrião do 

CREN começou a ser gerado nesse 

período, sem que eu percebesse. 

Com o amadurecimento da carreira 

acadêmica, a ideia tomou forma e, 

quando consegui um financiamento, 

chamei duas jovens recém-formadas 

para participar de um projeto de 

pesquisa: Maria Luisa Pereira Ventura 

(atual gerente da unidade Vila Mariana) 

e, algum tempo depois, Gisela Solymos 

(atual gerente geral do CREN).   

A narrativa que se seguiu envolveu 

centenas de pessoas ao longo de mais 

de duas décadas e mudou a vida de 

cada um. 

Tenho certeza de que o mundo 

seria muito mais triste e sem vida 

se iniciativas como o CREN não 

existissem. Elas são imprescindíveis 

para que os seres humanos 

respirem e não morram de tristeza 

e desesperança. Essa é uma obra 

que ama o ser humano com tudo 

aquilo que ele é de bom e de 

ruim, e sua criação foi inspirada 

no diálogo entre a experiência 

cristã e todos aqueles que desejam 

viver e descobrir o bem, a beleza 

e a verdade da vida. Por isso, tem 

um modo de atuação que procura 

olhar, sem censura e sem medo, 

toda a condição humana, por mais 

terrível que seja. O CREN, desde 

o começo, procurou aprender 

com as pessoas que sofrem 

subnutrição e vivem na extrema 

pobreza, caminhar junto com elas 

para dar-lhes suporte e força para 

solucionar os seus problemas sem 

ser paternalista, e estar junto com 

elas valorizando o que de positivo 

já possuíam. 

Não posso deixar de lembrar 

que o CREN é fruto de uma 

grande multidão de esforços e 

amizades: desde a atual presidente 

da Salus, Samira Farah, até pessoas 

como Prof. Luis Gaj, Rubens e 

Therezinha Sawaya, Mariângela 

Medina Brito, Alexandre Ferraro, 

Maria Helena do Nascimento Souza, 

Célia do Nascimento,  Cristiane 

Andó Marinotti, Paula Andrea 

Martins, Miriam Ollertz, Juliana 

Calia, Maria Paula de Albuquerque, 

Sonia Vendramim, Ana Cláudia do 

Nascimento Ferreira, Alberto Piatti, 

Maria Teresa Gatti, Enrico Novara, 

Francesca Casaliggi e tantos outros 

sem os quais não poderíamos 

contar essa história.  

Ana Lydia  Sawaya
Presidente do Comitê Científico e co-fundadora do CREN. Profa. Associada do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP), pós-doutorada no Massachusetts Institute of Technology (MIT) e na Tufts University, Estados Unidos. 

PhD na Universidade de Cambridge, Reino Unido.

“ ”se iniciativas como o CREN não existissem

Tenho certeza de que
o mundo seria mais triste e sem vida
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O retrato que pode ser alterado

E se você se deparasse com o 

seguinte quadro: família abaixo 

da linha de pobreza, convivendo 

com fome, doença, desemprego e 

violência de todos os tipos?   E se 

esse quadro se repetisse milhões 

de vezes? Por quanto tempo seria 

possível permanecer diante dele?

E se existisse a opção de mudar 

os tons e a forma de tal quadro? De 

inumeráveis quadros?  Quem, diante 

da mais brutal miséria, não gostaria 

de ver algo novo?

As próximas páginas apresentam 

uma experiência que há 21 anos 

é capaz de efetuar profundas 

transformações onde possibilidades 

não eram sequer vislumbradas.

Nosso instrumento é um 

serviço de excelência reconhecido 

e premiado, baseado na certeza 

de que cada indivíduo pode ser 

protagonista tanto de sua história 

quanto da história de outros. 

Nossa responsabilidade é aumentar 

e fortalecer esse trabalho para 

continuar mudando a realidade.

Nossa disposição vem do fato 

de que a cura é mais do que a 

vitória sobre a doença: recuperar 

uma criança significa restabelecer 

laços afetivos, revigorar o espaço 

no qual vive e recompor a estrutura 

à qual pertence. Tem dado certo.

Este relatório é a narrativa de 

nosso percurso. Mais do que uma 

lista de conquistas e realizações, 

desejamos que sua leitura inspire 

uma resposta à seguinte questão: 

afinal, de quanto bem você é capaz?

A seguir, o bem gerado em 

21 anos de muita determinação, 

disciplina e esforço, em números 

e fatos.

1110
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T

odas as pessoas que encontram 

o CREN têm história significativa 

para contar. Um fato, um encontro, 

um exemplo, uma memória. Há 21 

anos, meu trabalho - junto com uma 

equipe formidável - consiste em 

construir essa novidade que deixa 

sua marca indelével nas pessoas 

que por aqui passam. Depois de 

tanto tempo, só posso dizer que fui 

mudada por esse lugar. Eu, que ao 

cursar Serviço Social na universidade 

pensava em transformar o mundo, 

percebi no cotidiano do CREN 

que a primeira mudança necessária 

era em mim. Sem presunções, 

exageros, imediatismo, conseguimos 

o inimaginável.

Comecei meus dias na instituição 

antes mesmo da primeira sede ser 

construída, quando era pesquisadora 

da Prof. Ana Lydia Sawaya e fazíamos 

a aplicação do piloto de um 

formulário para desenvolver ações 

básicas de saúde e assistência social. 

Tudo começou com um grupo 

de amigos realizando a ‘Semana 

da Periferia’ na favela Minas Gás, 

Freguesia do Ó.  Depois, com o 

financiamento do FINEP, iniciou-se o 

Projeto Favela para mapeamento de 

21 comunidades da Vila Mariana.

Acho importante ressaltar o 

início de tudo, por ter aprendido 

que para construir o presente não 

podemos relevar o passado. Hoje, 

se podemos propor o método da 

condivisão - no qual consideramos 

toda a história das pessoas e 

propomos nossa experiência em 

todos os âmbitos de suas vidas 

- é porque naquele começo mal 

sabíamos como ou o quê fazer. 

Tudo que tínhamos era uma 

vontade enorme de transfigurar 

a  terrível situação com a qual nos 

deparavámos em cada beco, em 

cada casa.

Desenvolvemos nossas ações 

diante do impacto com aquela 

realidade. O serviço do CREN é 

baseado na aplicação prática de 

pesquisas relevantes e amplas. É 

um trabalho incessante. É também 

um privilégio. Porque em nossas 

sedes as pessoas têm grande 

consideração umas pelas outras, 

existe uma afeição que é transferida 

para a vida. Por isso, é possível lidar 

com tantos casos dramáticos, tanta 

dor. Estamos juntos para servir e 

recebemos em troca muito mais do 

que entregamos. Vivo com enorme 

gratidão esta que considero ser 

uma escolha de Deus, e que é a 

realização do grande sonho de 

minha juventude: ajudar ao máximo 

cada pessoa. 

Quanto mais penso nesses 21 

anos, mais acredito que podem 

ser definidos por uma palavra, 

que coincide com uma postura: 

simplicidade. Deixar-se moldar pela 

riqueza e humanidade de tantos 

encontros. Descobrir, ouvir, acolher 

o outro para poder ampará-lo em 

suas necessidades. E assim, pouco a 

pouco, aprender qual o verdadeiro 

valor e sentido da vida.

Malu - Maria Luisa Pereira Ventura Soares
Gerente da Unidade CREN Vila Mariana. Mestre em Serviço Social e Docente  
do Centro Universitário Assunção - UNIFAI.

“
”não podemos relevar o passado

Acho importante ressaltar o início de tudo
por ter aprendido que para construir o presente
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E

m 1989 conheci o Projeto  

Favela, ainda como estudante 

de medicina num estágio na 

UNIFESP e numa de minhas 

primeiras vindas ao Brasil. Chamava 

a atenção a familiaridade e 

tranquilidade com que andávamos 

nos corredores-ruazinhas 

intermináveis de uma favela, 

visitando as famílias cadastradas 

que sempre nos recebiam com 

muito carinho.  Resumiria o projeto 

nas palavras ‘carinho’ e ‘cuidado’. 

O projeto se mantém válido, 

porque infelizmente ainda temos 

muitas famílias desestruturadas e 

com numerosos filhos. Válido não 

somente pela subnutrição, mas 

pela má-nutrição. O CREN realiza 

um belíssimo trabalho. O serviço 

permite que, intermédio da criança 

Irmã Monique Bourget
Diretora do Hospital Santa Marcelina (São Paulo/SP). Veio do Canadá e trabalhou no Projeto Favela quando era estudante de medicina.

“ ”teríamos mais crianças felizes

Se existissem
mais CRENs em São Paulo  

a equipe forneça ajuda para toda 

a família e assim faça um trabalho 

de prevenção e orientação mais 

completo.  Se existissem mais 

CRENs em São Paulo e no Brasil,  

teríamos mais crianças felizes. 1514
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Nosso modelo: serviço completo 
para alcançara boa nutrição

Atendimento ambulatorial

Atendimento  
na comunidade

Atendimento em hospital-dia

No CREN, a boa nutrição 
dos beneficiados  
é alcançada por meio de  
3 pilares: Assistência, 
Pesquisa e Formação,  
e Multiplicação.

Assessoria e implantação 
de serviços

Publicações

Participação em redes  
e fóruns de discussão

Pesquisa

Desenvolvimento  
de metodologia

Formação de profissionais

Formação de agentes  
multiplicadores

Assistência

Multiplicação

Pesquisa  
e Formação

Boa Nutrição
1716

N
os

so
 m

od
el

o 
| A

 b
oa

 n
ut

ri
çã

o

N
os

so
 m

od
el

o 
| A

 b
oa

 n
ut

ri
çã

o



“
”a razão social de seu empreendimento

O CREN é uma joia rara,
com muito potencial e que pode colaborar

para despertar o empresário sobre

E

ste relatório foi escrito 

por todos que fizeram 

e fazem parte da memória do 

CREN. Que participaram e 

colocaram em prática a proposta 

de bem que nosso trabalho 

traz ao mundo. O futuro só é 

promissor porque o bem é  um 

dos valores fundamentais para 

a vida da sociedade. É nisso que 

sempre apostamos: o bem, do qual 

qualquer pessoa é capaz, não tem 

fim. Não termina hoje ou amanhã, 

se perpetua no tempo e muda 

a história. Nossa maioridade é 

prova disso.

No mundo atual, é fundamental 

despertar os gestores sobre a 

importância de cuidar de assuntos 

socioambientais. É preciso 

preencher o gap que existe em 

grandes executivos e corporações 

para a interdependência do 

universo dos negócios e de seu 

papel na sociedade. O CREN 

possui uma causa nobre, um 

projeto holístico, que dá às pessoas 

que necessitam uma chance de 

vida melhor. Seu trabalho une o 

conhecimento científico, acadêmico 

e de pesquisa e uma práxis de 

muitas realizações, por reconhecer 

que o problema da saúde é 

sintoma de uma necessidade maior. 

Hoje, quem se conecta com as 

necessidades reais da sociedade 

consegue gerar valor. 

As empresas, ao se conectarem 

com um propósito, conseguem gerar 

Ricardo Catto
Sócio da EY, engenheiro, líder de consultoria para Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas na EY.

valor para além do lucro.  

É importante resgatar a “razão 

social” - nome que uma pessoa 

jurídica usa para exercer suas 

atividades - do seu negócio, 

descobrir “a quem você serve”. 

Nesse sentido, o CREN é uma joia 

rara, com muito potencial e que 

pode colaborar para despertar o 

empresário sobre a razão social de 

seu empreendimento.
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“ ”Sua atuação é motivo de inspiração

O    CREN inspira 

CONFIANÇA pelo 

seu corpo dirigente e realiza 

uma função importante no 

condicionamento alimentar 

de crianças com subnutrição 

ou obesidade por inadequada 

alimentação.  A sua estratégia de 

crescimento possui duas vertentes: 

tratamento adequado em hospital-

dia e ou ambulatório e irradiação 

de práticas adequadas, multiplicando 

seu campo de ação. Sua atuação é 

motivo de inspiração e razão para 

eu ter colaborado assessorando o 

desenvolvimento da entidade.

Luis Gaj 
Empresário, Consultor de Empresas, Prof. Dr. pela Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA USP); 
Presidente Fundador da SLADE – Sociedade Latino Americana de Estratégia.
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“ ”
O CREN contraria a tendência

de outros centros de internar
e medicar a criança subnutrida.

nquanto outras instituições 

trabalham a subnutrição 

infantil por meio de internação 

hospitalar ou de um atendimento 

exclusivamente clínico e não 

educativo, o CREN associa o 

tratamento à educação da criança 

à assistência da família, procurando 

sempre envolvê-la no tratamento 

e assisti-la, realizando visitas 

domiciliares, oferecendo-lhes 

capacitações e, quando necessário, 

apoio psicológico. O CREN 

contraria a tendência de outros 

centros de internar e medicar a 

criança subnutrida, atuando nas 

causas mais profundas da doença 

de maneira integrada para que se 

faça uma real transformação na vida 

daquele indivíduo.

A inovação no trabalho está na 

tentativa de transformar as causas 

profundas da má-nutrição por 

meio de soluções para os efeitos 

gerados pela extrema pobreza, 

como a angústia, a insegurança 

e a vergonha dos pais da criança 

por não conseguirem alimentar 

adequadamente seus filhos. Na 

maioria das vezes, para tratar a 

criança, é necessário buscar meios 

Claudia Durán
Diretora de fellowship 
Ashoka Brasil.

Deise  Hajpek
Coordenadora  
de fellowship Ashoka Brasil.

E

de garantia de direitos básicos para 

sua família. São cruciais o núcleo 

familiar da criança e suas condições 

psicossociais.

Esperamos que nos próximos 21 

anos a iniciativa inovadora do CREN 

seja potencializada e seu modelo 

replicado em todo o Brasil.
2322
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Nossa identidade: um compromisso 
com a pessoa

O Centro de Recuperação 

e Educação Nutricional 

(CREN) é um centro de referência 

internacional na área de educação, 

saúde e nutrição. Como espaço 

de tratamento para distúrbios 

nutricionais primários (subnutrição e 

obesidade), é um lugar que comprova 

quanto bem alguém é capaz de 

promover quando suas pretensões 

não são excessivas e irreais, quando 

o objetivo não é o cumprimento 

de um plano delimitado, e sim 

favorecer a pessoa e ajudá-la em suas 

necessidades.

A história do CREN nasceu 

de uma amizade operativa. Entre 

1988 e 1990,  Ana Lydia Sawaya, 

então professora recém contratada 

da Universidade Federal de São 

Paulo/Escola Paulista de Medicina 

(UNIFESP/EPM), em colaboração 

com a professora Dirce Sigulem, 

realizou uma série de estudos 

sobre as sequelas da desnutrição 

a longo prazo, as consequentes 

alterações metabólicas  e sua possível 

reversibilidade.  Ana Lydia convidou 

Maria Luisa Soares Ventura (atual 

gerente da unidade Vila Mariana) 

para fazer parte de sua equipe e, 

posteriormente, Gisela Solymos  (atual 

gerente geral do CREN). Entre as três, 

um ideal em comum: pertenciam a 

um movimento católico (Comunhão 

e Libertação), e suas experiências  

impulsionavam um vigoroso interesse 

pela realidade das favelas e pelo 

resgate da dignidade das populações 

com as quais trabalhavam. Deste 

interesse, brotaram intervenções 

diretas e pesquisas científicas, e, 

assim, foi gerado o Projeto Favela, no 

qual uma equipe de professores e 

profissionais ligados à Universidade 

realizava intervenções em 

comunidades com um número muito 

alto de crianças subnutridas.

O ponto de partida do projeto 

eram pesquisas socioeconômicas e 

do estado nutricional. Numa ação 

ousada, a equipe decidiu passar 

do diagnóstico para o cuidado. 

Passo arriscado, uma vez que 

investir na recuperação de crianças 

subnutridas e envolver suas famílias 

e comunidades era algo inédito no 

Brasil. O primeiro desafio estava 

na construção de uma sede com 

espaço físico adequado.

A primeira unidade do CREN - 

inaugurada em 1993 - foi construída 

e mantida por vários anos pela 

organização italiana Fondazione 

AVSI (www.avsi.org).  Hoje, 21 anos 

depois, além da sede inicial em 

Mirandópolis, foram inauguradas 

mais duas unidades em São Paulo – 

Jundiaí (2001) e Vila Jacuí (2006) –  

e uma em Alagoas, na capital 

Maceió (2007).

Para efetuar convênios, foi 

criada a SALUS - Associação para a 

Saúde, Núcleo Salus Paulista. É esta 

a entidade que até hoje opera e 

administra os contratos do CREN. 

Em sua estrutura atual, a SALUS 

Paulista mantém convênios com 

a UNIFESP, que fomenta a grande 

produção científica do CREN, e 

com as Secretarias de Saúde, de 

Educação e de Direitos Humanos 

e Cidadania do Município de São 

Paulo, além de parcerias com 

diversas instituições.  

No CREN, o impacto supera 

a reversão do quadro clínico. 

A condição dos indivíduos muda 

e seu entorno e sua atitude 

diante da vida são objetos de 

transformação. Tal mudança é o 

nosso compromisso, traduz quem 

somos e resume nosso conceito 

de uma recuperação nutricional 

sustentável e para toda a vida.
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“
”

são descrentes de valores
 e têm uma rede social muito fraca

As pessoas que atendemos são excluídas
por uma pobreza extrema,

C

onheci o trabalho do CREN 

durante meus anos de 

doutorado em endocrinologia 

na UNIFESP. Como nutricionista 

e sanitarista tive contato na 

década de 1970 com centros de 

recuperação nutricional cujos 

modelos faziam um tratamento 

rápido de recuperação de peso. 

No CREN, encontrei um lugar 

diferente, que fazia ciência e ajudava 

a população.

No exercício da pesquisa e 

da profissão, eu participava da 

realidade de pessoas carentes 

de tudo - frequentava suas casas, 

ouvia suas histórias, cuidava 

de suas crianças. Sentia como 

responsabilidade pessoal que era 

preciso fazer algo a mais. Surgiu 

então o desafio de construir o 

CREN em Maceió.

Até hoje, as dificuldades são 

muitas, sobretudo as verbas para 

funcionamento. Temos 100 crianças 

em semi-internato e atendemos 

2.000 famílias em ambulatório. A 

recompensa, porém, é enorme.

É gratificante ver que nosso 

esforço, determinação e disciplina 

têm resultados, que nossa 

credibilidade se consolida porque 

só prometemos aquilo que 

podemos cumprir e as pessoas - 

em todos os níveis - percebem isso.

O cotidiano é uma luta que 

vale a pena: fica evidente que 

estamos no caminho certo 

quando vemos retornar à 

sociedade uma família que ia para 

a marginalidade. As pessoas que 

atendemos são excluídas por uma 

pobreza extrema, são descrentes 

de valores e têm uma rede social 

muito fraca. Quebrar essa pobreza 

estrutural, melhorar o estado 

nutricional, recompor essas 

famílias e - a maior entre todas as 

recompensas - mudar a vida das 

crianças, me dá a certeza que o 

futuro pode e vai ser melhor.

Telma  Toledo Florêncio
Profa. Dra. da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas 
(FANUT/UFAL). Diretora do CREN Alagoas desde sua fundação, em 2007.

2726

D
ep

oi
m

en
to

 | 
Te

lm
a 

To
le

do

D
ep

oi
m

en
to

 | 
Te

lm
a 

To
le

do

, , 



“ ”
Acredito que o CREN deveria ser reconhecido

como um Centro de Excelência e Referência
em Nutrição, esse é seu maior diferencial

D    

urante o tempo que tenho 

trabalhado no CREN, 

percebi que todos acreditam 

genuinamente na causa que a 

instituição se propôs a cuidar. São 

pessoas do bem, fazendo o bem de 

forma muito alinhada. 

E esse propósito chega a todos 

os familiares envolvidos com a 

criança, todos são cuidados por 

meio de orientações, formações e 

apoio emocional. A totalidade é o 

que realmente interessa para esta 

instituição.

Vale muito a pena conhecer 

e ajudar o CREN pois é 

um trabalho sério feito 

por especialistas, onde o 

amadorismo passa muito longe. 

Todos que lá trabalham sabem 

o que estão fazendo e o porquê 

de suas ações. Acredito que o 

CREN deveria ser reconhecido 

como um Centro de Excelência 

e Referência em Nutrição, esse é 

seu maior diferencial.

Marta  Regina Pereira
Master Coach, consultora de empresas nas áreas de Planejamento Estratégico, 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Voluntária no CREN desde março de 2014.
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“
”

de quão privilegiada é uma sociedade que 
pode contar com uma instituição dessa qualidade

Quanto mais conheci o trabalho do CREN, 
mais aumentou a minha admiração e minha percepção Helio  Mattar

Empreendedor Social. Ph.D. em Engenharia Industrial pela Universidade Stanford,  
Estados Unidos. Diretor Presidente do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente,  
do qual é idealizador e co-fundador. Foi também co-fundador e membro do Conselho 
Deliberativo do Instituto Ethos de empresas e responsabilidade social.

C

onheço o CREN há 14 

anos. Devo dizer que 

ficou evidente, desde o primeiro 

momento, a consistência e a 

robustez do trabalho dessa 

maravilhosa entidade no seu serviço 

com nutrição infantil.  

E, ao longo dos anos, quanto mais 

conheci o trabalho do CREN, 

mais aumentou a minha admiração 

e minha percepção do quão 

privilegiada é uma sociedade que 

pode contar com uma instituição 

dessa qualidade. Merecidamente,  

se consolidou como uma 

referência nacional e internacional 

no seu campo de atuação. Que 

continue ganhando escala e 

velocidade na sua contribuição 

para as nossas crianças e famílias, 

que tanto precisam de orientação 

e apoio no campo nutricional.
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Educar
CREN FORMAÇÃO

Desde o começo de sua história, 

a proposta educativa do CREN 

ultrapassa as fronteiras acadêmicas 

para chegar até a sociedade. O CREN 

é um espaço renomado de pesquisa 

e desenvolvimento de metodologias 

de atendimento que conta também 

com a participação de alunos, 

professores e pesquisadores de várias 

universidades do Brasil e do mundo.

Entre as maiores descobertas,  

está a possibilidade de recuperar 

a estatura de crianças vítimas da 

subnutrição. O fato teve grande 

impacto na comunidade científica 

internacional e mudou a abordagem 

do tratamento da doença em 

muitos países. Comprovou-se a 

eficácia de oferecer uma dieta rica 

em proteínas de boa qualidade, 

vitaminas e minerais, além de tratar 

as infecções rapidamente e com 

extremo cuidado.

contempla diversas áreas, colaborando 

com a mudança na qualidade de vida: 

das oficinas sobre saúde, educação 

e culinária para a comunidade até o 

oferecimento de cursos de informática.

Desde os primeiros anos, 

o CREN mantém parceria 

com o governo nos  âmbitos 

federal, estadual e municipal, e 

realiza cursos de capacitação 

sobre diagnóstico, tratamento e 

prevenção da subnutrição infantil 

e obesidade infanto-juvenil. Os 

cursos são - entre outros - para 

médicos, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem e agentes comunitários 

de saúde que atuam em Unidades 

Básicas de Saúde e no Programa 

de Saúde da Família (PSF). Durante 

esse período, o CREN capacitou  

9,2 mil profissionais.

Com o propósito de disseminar 

sua metodologia, foi lançada a 

Coleção Vencendo a Desnutrição, com 

financiamento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). O conjunto possui  

6 manuais técnicos, 1 livro de receitas, 

17 folhetos educativos e 1 vídeo. 

Em todo o Brasil foram distribuídos 

gratuitamente mais de 50 mil livros,  

5 mil vídeos e 3 milhões de folders. 

O sucesso levou à tradução para o 

espanhol e francês.

Para introduzir a nutrição e 

a saúde no currículo escolar, foi 

realizado o programa “Eu aprendi, 

Eu ensinei”, em conjunto com o 

Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) e 

a Secretaria de Estado da Educação 

de Minas Gerais, que alcançou  

53 escolas públicas de ensino 

médio da região norte do Estado,  

do qual participaram 16 mil alunos 

e 800 professores.

Nosso ofício: 
educar, cuidar e  
nutrir para a vida

O sucesso da metodologia 

levou o CREN a prestar assessoria 

técnica em mais de 40 municípios 

brasileiros e países da América Latina 

(Colômbia, México, Peru, Honduras, 

Haiti e Argentina), África (Nigéria, 

Moçambique e Angola) e Europa 

(Espanha e Itália).

Com a difusão dos estudos 

realizados em parceria com a 

UNIFESP, seus pesquisadores 

foram convidados pelo Instituto 

de Estudos Avançados (IEA) da 

Universidade de São Paulo (USP) a 

constituir o Grupo de Pesquisa em 

Nutrição e Pobreza.

Durante 12 anos, o CREN 

ministrou o curso de especialização 

Nutrição e Saúde na pobreza: uma 

abordagem interdisciplinar, dirigido 

a  enfermeiros, assistentes sociais, 

médicos, nutricionistas, pedagogos, 

psicólogos, terapeutas ocupacionais 

e fonoaudiólogos. O curso formou 

132 alunos.

Por defender uma visão integral 

da pessoa, a abordagem educativa 

O CREN elaborou o primeiro e, até hoje, o único endereço digital 
especializado no tema, o Portal Vencendo a Desnutrição. “ ”

Dentro da perspectiva de difusão 
de conhecimento, foi prestada 
consultoria nutricional para a Editora 
Globo e para a Cia Editora Nacional 
na coleção Dona Benta para 
crianças, com 3 livros de receitas 
voltados ao público infanto-juvenil.
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“
”

para o presente e o futuro das crianças que se encontram  

O CREN atua na maior 

e mais rica cidade do 

Brasil. É uma luz de vida para as 

crianças e suas famílias. Sempre 

defendemos que a atuação do 

CREN se transformasse numa 

política pública nas periferias 

desta imensa cidade que tem mais 

de 130 mil crianças sem creche e 

milhares de crianças sem escola 

de qualidade.

Está provado que a prática do 

CREN é decisiva para o presente 

e o futuro das crianças que se 

encontram com indicadores 

precários e deficientes na saúde.

Parabéns pelos 21 anos do 

CREN e coragem sempre.

Parabéns a todos e todas que 

criaram este trabalho do CREN 

e acreditam que a vida é sagrada 

e deve ser prioridade absoluta no 

planeta Terra.

Padre Ticão
Padre Antonio Marchioni 
Pároco da Igreja São Francisco, situada no bairro de Ermelino Matarazzo. 
Há mais de 37 anos trabalha na zona leste de São Paulo (SP).

Está provado que a prática do CREN é decisiva 

com indicadores precários e deficientes na saúde
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E u imaginava que o trabalho 

do CREN cresceria ao 

longo dos anos, mas é de todo 

modo surpreendente como o 

alcance das ações realizadas vai 

tão longe! Penso que o sucesso 

desse trabalho se deve à clareza 

dos objetivos, muita dedicação e 

seriedade de todo o grupo, desde 

os fundadores e também de cada 

um que compõe a equipe. 

Acredito que existe algo de tão 

positivo e bonito nesse trabalho 

que, de certa forma, não só atrai 

“ ”
O CREN revigorou minha escolha pela nutrição e,

mais tarde, estimulou minha opção
pela carreira acadêmica

as pessoas que querem trabalhar 

com dedicação e seriedade, mas 

também é capaz de transformar 

a vida das pessoas que se 

aproximam, resultando num grande 

desejo de se empenhar nessa 

construção. Foi assim comigo: 

trabalhar no CREN revigorou 

minha escolha pela nutrição e, mais 

tarde, estimulou minha opção pela 

carreira acadêmica.

Paula Andrea Martins
P rof. Dra. do Departamento de Ciências do Movimento Humano, Instituto de 
Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  
Foi estagiária e depois nutricionista e pesquisadora no CREN durante dez anos.
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“
”

O trabalho realizado pela equipe CREN fornece
clara evidência de que a promoção de 

A promoção de assistência 

humanizada e competente 

na área talvez seja o mais relevante 

dos objetivos em qualquer sistema 

de saúde. O estudo das políticas 

traçadas com este propósito já 

gerou e continua produzindo 

vasto arsenal teórico-prático 

sobre o tema, que ocupa a agenda 

de profissionais, acadêmicos e 

gestores públicos. 

O trabalho realizado pela equipe 

do CREN fornece clara evidência 

de que este objetivo pode ser 

alcançado: é o resultado da escuta 

qualificada às demandas dos grupos 

atendidos de maneira articulada 

e de um trabalho interdisciplinar 

qualificado. Esta é a percepção que 

tenho depois de alguns anos de 

parceria com o CREN: a experiência 

rara deste relacionamento, 

por outro lado, alimenta nossa 

pesquisa e afeta positivamente a 

compreensão sobre o papel da 

Universidade na interlocução com o 

serviço de saúde.

Semíramis  Martins Álvares Domene
Profa. Dra. do Curso de Nutrição, Departamento de Políticas Públicas  
e Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

assistência humanizada e competente
pode ser alcançada
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Nosso ofício: 
educar, cuidar e  
nutrir para a vida

Cuidar
CREN ASSISTÊNCIA

A maior conquista de 

um serviço como o CREN 

é a promoção da saúde e a 

manutenção do bem-estar da 

pessoa atendida em longo prazo. 

Para isso, é necessário que as 

famílias modifiquem seus hábitos 

alimentares, racionalizem suas 

compras, recuperem a confiança 

em si, ampliem sua rede de 

relacionamentos e aprendam os 

caminhos para buscar ajuda nas 

dificuldades e para encontrar os 

programas e recursos disponíveis.

Médicos, nutricionistas, 

psicólogos, enfermeiros, assistentes 

sociais, pedagogos, educadores 

físicos e professores  trabalham 

na construção diária de laços 

de confiança que permitem a 

adesão das famílias atendidas aos 

tratamentos realizados.

No hospital-dia, as crianças 

subnutridas de 0 a 6 anos de idade 

permanecem para tratamento 

de segunda a sexta-feira, das 

7h às 17h, recebendo refeições 

balanceadas e acompanhamento 

médico, nutricional, psicossocial e 

educacional.

O ambulatório do CREN 

assiste tanto em suas sedes 

quanto nas comunidades crianças 

e adolescentes (0 a 18 anos) 

subnutridos e obesos.

Busca ativa de crianças e adolescentes que vivem em ambientes  
de extrema pobreza, com casos de violência e drogadição.

Ações de fortalecimento da família e sua rede social.

Ações educativas com as famílias.

Oficinas práticas de educação nutricional.

Visitas domiciliares.

Reuniões sobre temas de interesse dos pacientes.

Orientações em ações básicas de saúde para as comunidades.

Capacitação profissional e geração de renda.

Em 21 anos, são mais de 132 mil pessoas atendidas diretamente.
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“ ”
CREN é uma experiência  

Kelly Cristina de Lima Cury
Assistente administrativo do Posto de Saúde Eduardo Romano Reschilian,  
na zona sul de São Paulo (SP). Foi educadora no CREN de 1995 até 2002.

E

u comecei a trabalhar no 

CREN quando tinha 18 anos, 

como educadora. Ali eu noivei, casei, 

tive minha primeira filha. Cuidei de 

crianças que atualmente vivem na 

minha comunidade. Algumas são 

mães e ainda me chamam de “tia 

Kelly”. O lugar faz parte da minha 

história e até hoje é minha paixão.  

Carrego o CREN para onde vou, 

e tudo que sou tem essa marca: sou 

um pouco educadora, assistente 

social, psicóloga e nutricionista.

Tanto que, quando comecei 

a trabalhar no Posto de Saúde 

como agente comunitária, fui a 

ponte entre o posto e o CREN 

e começamos uma parceria 

que dura até hoje: fazemos o 

encaminhamento das crianças e o 

CREN vem até a unidade ou vai às 

nossas comunidades. É um trabalho 

que torna possível transformar 

a subnutrição e a obesidade em 

nutrição e saúde.  

É possível recuperar famílias inteiras.

Não é por acaso que o CREN 

faz 21 anos e já tem filhos! Tudo 

funciona porque quem trabalha 

ali não usa máscara, acredita no 

método, trabalha com verdade e 

faz a diferença. O CREN é uma 

experiência rica de mudança e eu 

tenho esse nome sempre comigo.

rica de mudança e eu tenho
esse nome sempre comigo
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“ ”
Eu saí do CREN há quase oito anos e ainda hoje quando  

C

arrego comigo muitas 

das experiências que vivi, 

sobretudo no relacionamento 

com as famílias que eu atendia. 

Enfatizo duas coisas que aprendi: a 

primeira é que o trabalho exige um 

método adequado e a segunda, que 

é a experiência da condivisão. São 

fundamentais, sobretudo quando o 

trabalho implica em se relacionar 

com o outro: isso não se reduz ao 

instante da ação, mas é para a vida. 

Quanto mais eu me interesso pelo 

outro, mais o trabalho se torna 

interessante e verdadeiro para 

mim e também para as pessoas 

que encontro. Eu saí do CREN 

há quase oito anos e ainda hoje 

quando encontro alguma mãe, 

o relacionamento é exatamente 

o mesmo, a atenção, a minha 

afeição por elas e a delas por mim 

permanece. Elas me contam suas 

experiências de vida e me solicitam 

como antes.

Célia  Regina do Nascimento
Assistente Social, Mestre em Serviço Social e Tutora do Serviço Social nos 
Programas de Residência Multiprofissional em Oncologia, e Criança e 
Adolescente da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

encontro alguma mãe,, o relacionamento é exatamente o mesmo
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“ ”
No CREN aprendi a levar em conta tudo isso 

para propor um caminho terapêutico
Alexandre  Ferraro
Prof. Dr. da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP),  
pós-doutorado na King´s College de Londres.  Pediatra do CREN  
desde o início das atividades até 1997.

M

inha atividade médica 

no CREN pode ser 

resumida com a expressão “a 

realidade me ensinou...”A realidade 

biológica envolvida na saúde das 

crianças, a realidade social em que 

elas estavam inseridas, a realidade 

existencial humana, com perguntas 

muitas vezes sem respostas, que 

as mães carregavam. No CREN, 

aprendi a levar em conta tudo isso 

para propor um caminho terapêutico.
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Nutrir
Multiplicação

Na atuação do CREN, todos 

os âmbitos estão interligados: a 

assistência é objeto e sujeito da 

pesquisa, que por sua vez amplia e 

revigora a formação e, por fim, ambos 

atuam na consolidação da experiência 

para que possa ser reproduzida em 

diferentes realidades.

Desde seu início, são 33 mil 
pessoas capacitadas, 3,289 milhões 

de beneficiados indiretos no Brasil, 

além de 18 países atendidos.

Os programas de multiplicação 

podem ser classificados em 

quatro áreas:

 Nutrição Sustentável na Infância
Realiza ações de prevenção da má-nutrição, além de diagnóstico e 

intervenções nutricionais em centros de educação infantil e núcleos 

socioeducativos.

 Eu aprendi, Eu ensinei
Intervenção nutricional em escolas de ensino médio. É uma poderosa 

ferramenta de educação nutricional de adolescentes que promove o 

incremento do protagonismo juvenil, bem como a melhoria do engajamento e 

desempenho acadêmico dos alunos.

 Replicação da Assistência Nutricional
Implantação de serviços de diagnóstico, intervenção e recuperação 

nutricional construídos em conjunto com os atores sociais envolvidos e 

adaptados aos recursos e necessidades da população.

 Promoção da Metodologia
Difusão da Metodologia CREN em publicações e congressos científicos.

A multiplicação dá-se também por meio da participação em redes e fóruns 

de discussão e de formadores de opinião.

Nesse sentido, o CREN integrou o júri do Prêmio Gestor Eficiente da 

Merenda Escolar, da ONG Ação Fome Zero.

N

Nosso ofício: 
educar, cuidar e  
nutrir para a vida

Também é protagonista ativo em redes do terceiro setor com ações conjuntas 

em políticas públicas:

Redes nacionais:
• Rede Folha de Empreendedores Socioambientais (Jornal Folha de São Paulo);

• Rede de Monitoramento Amiga da Criança - Por um mundo melhor para as 

crianças brasileiras (Fundação Abrinq e Governo Federal);

• Fórum de Educação Infantil (entidades de educação infantil conveniadas com 

a Prefeitura de São Paulo);

• Rede Nossas Crianças  (Fundação Abrinq);

• Rede Nossa São Paulo (mais de 700 organizações da sociedade civil);

• Rede Social Penha (Senac e 35 organizações);

• Rede Intersetorial do Jd. Novo (30 organizações da região de Jundiaí/SP); 

• Fórum de Desenvolvimento do Pantanal (comunidades da zona leste de  

São Paulo);

• Fórum Social de Jundiaí (Fundação Antônio e Antonieta Cintra Gordinho).

Redes internacionais:
• Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (Suíça);

• Ashoka Fellow Network (Estados Unidos);

• Rede EY de Empreendedorismo (Inglaterra);

• Network Fondazione AVSI (Europa e Leste Europeu, América Latina e Caribe, 

África, Ásia e Oriente Médio).
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“ ”

M

eu filho, quando chegou 

aqui, não andava.  

Eu colocava ele no chão e ele caía. 

Com 1 ano e seis meses, pesava  

6,5 kg. Eu era uma mãe muito triste 

por não saber o que ele tinha.  

Foi aqui que eu soube o quanto 

a subnutrição é grave e que meu 

filho podia morrer. Aqui, achei um 

lugar que cuidassem dele. Eu só 

amamentava e não sabia alimentá-lo. 

Tinha comida em casa, mas só dava 

leite materno. 

No CREN, ele aprendeu a comer 

e a andar. E eu aprendi a alimentar 

meu filho. Ele ficou aqui por três 

anos e eu sou muito grata! Também 

tive a oportunidade de trabalhar e 

hoje eu vejo outras crianças felizes 

como o meu filho.

Maria  Elaine Peixinho Pereira
Mãe de Samuel, que recebeu tratamento no CREN.

No CREN, meu filho aprendeu a comer
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“ ”
A imagem que temos de crianças subnutridas  

são aquelas magrinhas da África.  
Nunca imaginamos que isso pode acontecer com um filho

Maria  Paula Barbosa
Mãe de Julio César e Jackson, que receberam tratamento no CREN.

T

ive sete filhos e nunca vi a 

subnutrição neles. A imagem 

que temos de crianças subnutridas 

são aquelas magrinhas da África. 

Nunca imaginamos que isso pode 

acontecer com um filho. Vivíamos 

em hospitais com o Jackson por 

causa da bronqueolite. Depois de 

quase perder meu filho, um médico 

me orientou a procurar o CREN. 

Levei meus dois filhos, Jackson 

e Julio Cesar, e os dois estavam 

subnutridos. 

Deixava-os no CREN e sabia 

que receberiam comida e atenção. 

Foi um período difícil, em que eu 

apanhava. Meu ex-marido me batia 

na boca. Sem dentes, ele dizia que 

ninguém olharia para mim. Eu tinha 

desgostado de mim. No CREN,  

cuidavam de mim e dos meus filhos. 

Quando decidi me separar, todos 

me ajudaram. Eu me separei e o 

Julio recebeu alta dois anos depois 

da semi-internação. O Jackson é 

uma joia rara, também recebeu alta 

e não vive mais no hospital.
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“ ”

E

u me envolvi com o CREN 

há alguns meses, mas este 

envolvimento se pautou em algumas 

características que eu acredito 

serem fundamentais nas melhores 

obras sociais e que são também 

características do CREN.

As melhores obras sociais:

- São “escaláveis” – ou seja, 

conseguem impactar positivamente 

o maior número possível de 

pessoas, com o menor recurso 

possível. Organizações que 

produzem conhecimento e formam 

quadros, como faz o CREN, tendem 

a ter este perfil.

-  Tratam de temas relevantes ao 

país e importantes no longo prazo. 

Nutrição é certamente um tema 

de enorme importância e profundo 

impacto futuro.

-  T em gente séria e competente à 

sua frente.

-  Finalmente – e essa é uma 

preferência pessoal – abordam 

aspectos relacionados à infância 

(educação e nutrição sendo os 

melhores exemplos).

Walter Piacsek Jr. 

Partner da Apax, Administrador pela Fundação Getúlio Vargas e Harvard 
MBA (Estados Unidos).

Conseguem impactar positivamente o maior número possível  
de pessoas com o menor recurso possível

Meus votos para o CREN são de 

um contínuo sucesso e que a busca 

por formas de ajudar ao maior 

número de brasileiros, da forma 

mais eficiente que conseguirem, 

não pare.
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Em 21 anos:Em 1 ano*:

crianças e adolescentes atendidos
6,7 mil

crianças e adolescentes atendidos
132,8 mil

2,9 mil pais e profissionais 
capacitados

33 mil pais e profissionais 
capacitados

refeições
servidas

93
mil 

de ônibus distribuídas
30 milpassagens

de ônibus distribuídas
243.620 passagens

*média realizada com os valores dos últimos cinco anos

novas famílias
1, 5 mil
atendidas

pessoas beneficiadas 
indiretamente

959 mil 

de pessoas beneficiadas  
indiretamente

3,289 milhõesde enfermagem
realizados

procedimentos
60,7 mil

18,5 mil
atendimentos

270 mil
atendimentos

8.620 atendimentos 
domiciliares

11.813
oficinas

refeições servidas

1 milhão  
e 445 mil 

publicações

98

científicas

livros 
e manuais

16

8

prêmios

Nosso impacto: mudando vidas
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“ ”Celebramos com o CREN a conquista de sua maioridade plena Cássio Aoqui
Administrador, sócio da ponteAponte 
Empreendedorismo Socioambiental

Rachel Añón
Jornalista, sócia da ponteAponte 
Empreendedorismo Socioambiental

H

á três anos, descobríamos 

um pedaço relevante dessa 

resposta. Que a obesidade se 

tornava o grande problema de saúde 

nas periferias brasileiras. Que a má 

educação nutricional tem impactos 

que vão muito além da balança: pesa 

na alma, nos sonhos, no futuro.  

Desse nosso primeiro contato 

com o CREN, em 2011, como 

avaliadores de seu trabalho em razão 

do Prêmio Empreendedor Social, até 

hoje, seguimos acompanhando sua 

forma única de atuar no campo da 

subnutrição e obesidade no Brasil. 

Aliás, inovação, impacto social e 

influência em políticas públicas foram 

alguns dos critérios que levaram a 

psicóloga e diretora Gisela Solymos 

a sagrar-se vencedora do prêmio.

Seja na plenária principal do 

Fórum Econômico Mundial, seja nas 

periferias de Jundiaí e São Miguel 

Paulista, vimos de perto o CREN, com 

sua equipe altamente profissional e 

comprometida, quebrar paradigmas 

do micro –na fala de uma mãe que 

aprendeu que “Danoninho não 

vale por um bifinho”– ao macro –

impactando as políticas públicas e 

o conhecimento científico sobre 

educação e recuperação nutricional.

Agora, celebramos com o CREN 

a conquista de sua maioridade plena. 

Independentemente dos muitos 

desafios do dia a dia, estamos seguros 

de que sua trajetória nutrirá muitas 

novas conquistas em prol dessa 

causa muito falada, porém ainda 

pouco conhecida pelos brasileiros.

Qual é o peso da exclusão?
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Nossa história: linha do tempo

1989

1992

1993

1996

Inauguração da primeira sede do CREN
Distrito Vila Mariana, São Paulo/SP

Premio Bem Eficente
Kanitz

Prêmio Bem Eficente
Kanitz

Pesquisa em favelas
Projeto Favela (UNIFESP/EPM)
2.500 beneficiados indiretos

Fundação da Salus
Associação para Saúde
- Núcleo Salus Paulista

2000 2004

1999 2003

2001 2006

2002 2007

2011

2008

2012–2013

2014

Início do Curso de Especialização 
em parceria com a UNIFESP

Inauguração do CREN Projetos

Início da aplicação da Metodologia CREN em creches e 
centros de educação infantil – São Paulo/SP

Início das assessorias internacionais - México

Início das atividades  
da equipe de campo do CREN

Jundiaí/SP

Lançamento dos Manuais e do Portal Vencendo a Desnutrição
português e inglês

Início da implantação de intervenções em outros Estados 
Pernambuco

Expansão das assessorias internacionais para a América Latina  
(Colômbia, Peru, Honduras, Haiti e Argentina) e Europa (Espanha e Itália)

Início das capacitações para o Programa 
de Saúde da Família (PSF) 
São Paulo/SP
Primeira multiplicação da metodologia 
em larga escala por ex-alunos do CREN 
Jandira/SP
Início das atividades do Grupo de 
Pesquisas Nutrição e Pobreza, IEA/USP 
São Paulo/SP

Início da aplicação da 
Metodologia CREN em escolas de 
ensino médio com o Programa  
Eu Aprendi, Eu ensinei 
11 municípios de Minas Gerais
Criação do Conselho Consultivo

Inauguração CREN  
Vila Jacuí/SP
Utilização da versão em 
espanhol da Coleção Vencendo 
a Desnutrição em intervenções 
na América Latina

Inauguração da primeira unidade de 
franquia social 
CREN Alagoas - Maceió/AL
Criação do Comitê Técnico - Científico

Expansão das assessorias 
internacionais para África  

Moçambique,  
Angola e Nigéria

Aplicação da Metodologia 
CREN em aldeias indígenas 

São Paulo/SP

Utilização da versão 
em francês da Coleção 

Vencendo a Desnutrição em 
intervenções no Haiti

Ampliação na participação 
ativa de redes internacionais 

do terceiro setor 
Inglaterra, Alemanha, França e 

Estados Unidos

21 anos 
 3,289 milhões 

de beneficiados 
indiretos

Reconhecimento como 
referência nacional para o 

tratamento e a prevenção à 
desnutrição infantil

UNICEF

Prêmio Empreendedor Social 
Fundação Schwab e Folha de São Paulo
Prêmio Betinho de Cidadania e Democracia 
Câmara Municipal de SP

2013 – Finalista no 
Prêmio Visionaris
UBS
2012 – Prêmio 
Empreendedor Social 
Ernest Young & Terco

Prêmio 
Projeto 
Generosidade 
2013
Editora Globo

Prêmio ODM Brasil 2ª Edição
PNUD e Governo Federal

Prêmio FIES
Itaú Social
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C

erta vez, ainda criança, 

observei um homem  

pedindo comida na rua. Ao longo 

da vida, essa cena me acompanhou 

como uma interrogação. Afinal, por 

que alguém - uma pessoa como eu 

- deveria viver dessa maneira? Hoje, 

na maioridade do CREN, a cena 

permanece em minha memória, não 

mais como uma mágoa (embora 

algo assim seja sempre um insulto 

à dignidade), mas como uma 

possibilidade: sim, podemos resgatar 

o ser humano por pior que seja a 

condição na qual se encontre.

Resgatar é um verbo essencial 

no trabalho do CREN. Resgatar 

para além da subnutrição, da 

obesidade, das linhas estabelecidas 

como critério para pobreza e/

ou miséria. Preocupa-nos a perda 

da humanidade, a ausência de 

dignidade. Preocupa-nos a solidão, 

a falta de confiança em si e nos 

outros, o cancelamento do desejo 

de ser feliz. Para nós, nutrir é 

colaborar no resgate da pessoa 

fragmentada e impotente diante das 

adversidades.

O senso comum associa boa 

nutrição à alimentação adequada, 

renda suficiente, acesso aos 

serviços sociais e de saúde. Nossa 

experiência comprova que embora 

essenciais, esses não são os únicos 

elementos que precisam ser 

enfrentados para garantir a solução 

do problema da subnutrição e 

da obesidade. Além disso, não 

devem ser abordados de maneira 

segmentada. É determinante 

uma atuação interdisciplinar, é 

também fundamental reconhecer a 

natureza subjetiva do sofrimento e 

enfrentá-la, afinal, quando o aspecto 

fisiológico vem à tona (como 

doença nutricional), todos os 

“
”

A proposta de nosso trabalho é estimulante, 
os resultados são duradouros e comprovados 
e os desafios para os próximos anos  
são observados como oportunidades

outros - a afetividade, os vínculos, 

a estima de si - já estão esgotados 

há tempo.   

A proposta de nosso trabalho 

é estimulante, os resultados são 

duradouros e comprovados e os 

desafios para os próximos anos são 

observados como oportunidades. 

Depois de 21 anos de trabalho 

incessante, deixamos nossa marca 

e gostaríamos de dizer a todos que 

de alguma forma participaram dessa 

experiência: a vocês, nossa gratidão 

e reconhecimento. Por vocês, 

seguimos em frente.   

Gisela Maria Bernardes Solymos

Gerente Geral do CREN. Psicóloga, mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano (USP) e doutora em Ciências (UNIFESP).

Epílogo

6362

Ep
ílo

go
 | 

Gi
se

la
 S

ol
ym

os

Ep
ílo

go
 | 

Gi
se

la
 S

ol
ym

os



Projeto

Capa
Gerardo Lazzari

Textos
Taciana Innocenti

Fotos
Ana Caroline de Lima
Fabrizio Arigossi
Gabriel Quintão
Gerardo Lazzari 
Giuliano Giovanetti
Mariam Joshi
Renato Stockler

Revisão
André Marques
Gabriela Buitron

Projeto Editorial
Urbania Editorial  - (11) 3828 3991

Projeto Gráfico
Débora Pereira

Impressão
Ogra Oficina Gráfica




